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چرا بازار سرمایه امسال رشد می کند 

  همراهی شاخص بورس 
با جهش ارزی

ضرورت چاره اندیشی برای صنعت خودرو 

احتمال تکرار سرنوشت 
لی در  موسســات ما

صنعت خودرو
صفحه3

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره70  
نیمه اول اردیبهشت 1398- قیمت 2000 تومان
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منتظرظهورموسسه های 
غیرمتمرکزپولی باشید

جای خالی صنعت بیمه قوی و فرهنگ بیمه بازهم حس شد

 تداوم بی توجهی های عمومی به بیمه

آیا زمان مرگ مطبوعات ایرانی فرا رسیده است؟

 راهکارهایی برای خروج روزنامه ها 
از حال احتضار
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صفحه  8

تبعات افزایش پیدا نکردن سود سپرده بانک ها چیست؟

آیاسفرههایمردمدرسال98کوچکمیشود؟
قیمت ارز پاشنه آشیل معیشت مردم

پارامترهای اصلی اقتصاد به تعداد 
صفرهای پول مربوط نیست

پرهیزبانکمرکزی
ازاقداماتویترینی

 شغل با سرمایه گذاری 
ایجاد می شود نه با وعده 

 تداوم چالش های حل نشده خودرو 
در سال ۹۸

 ریسک نوظهور پیش روی 
اقتصادهای نوظهور

شــرایط اقتصادی در ایران به مســائل سیاســی گره خورده است، 
نمی توان به تنهایی مســائل اقتصادی را تحلیل و تخمین و پیشگویی 
کرد. بنابراین به طورکلی، ســاختار وضعیت اشتغال در کشور مسئله 
بزرگ و جدی اســت. اما در ســال های اخیر این مسئله حادتر شده 
اســت. یعنی با روبه رو شــدن با تحریم ها و کاهش صادرات نفت که 
یک بخش قابل توجهی از درآمدش برای واردات کاالهای واسطه ای...

 واقعیت این اســت که ساختار کاماًل دولتی بزرگ ترین خودروسازان 
داخلــی که همراه با انحصار ذاتی فعالیت هــای بخش دولتی همراه 
اســت به عنوان اصلی ترین علت رقابت ناپذیری اقتصاد خودرو مانعی 
بزرگ برای پیشرفت صنعت و همچنین تجارت به وجود آورده است 
و همچنین ممنوعیت تأمین تقاضای بازار با بســتن راه ورود خودرو 

به کشور بازار بکر و انحصاری را نصیب خودروسازان کرده است...

به نظر می رســد اقتصادهای نوظهور پس از پشت سر گذاشتن چند 
ماه ســخت در نیمه دوم ســال 2018 اکنون فرصتــی برای نفس 
کشــیدن پیدا کرده اند. افزایش پی در پی نرخ بهره پایه در آمریکا از 
سوی بانک مرکزی این کشور )فدرال رزرو( در سال گذشته میالدی 
موجب افت شدید جریان سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور شد؛ 
اما در نخستین ماه سال جدید باالخره فدرال رزرو پس از پنج دوره...

ترقی اقتصادی : پایگاه اطالع رســانی دولت خبر داده که با پیشــنهاد بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، طرح اصالح نظام پولی کشور در قالب حذف 
چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع 
اســکناس و مسکوک در دســتور کار دولت قرار گرفته است.آنطور که در خبر 
آمده تغییر جدی شده و پول ملی از ریال به تومان تبدیل خواهد شد و ظرف 
شــش ماه نیز مقررات قانونی مربوط به چگونگی عملیات حســابداری، مالی  
مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت های مالی داده های تاریخی، 
ثبت اطالعات، اصالح دفاتر و حســاب ها و گرد کردن اعداد، در دســتگاه های 
اجرایی تصویب خواهد شــد.اگرچه این اقدام ســابقه ای حدود 100 سال در 

جهان دارد، اما نگاهی به کشور هایی که پول ملی خود را تغییر داده اند...
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ترقــی اقتصادی : صنــدوق بین المللی پول در 
گزارش جدید خود از چشــم انداز اقتصادی جهان 
نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی ایران و جهان را 
نســبت به پیش بینی قبلی تعدیل کرد. این نهاد 
بین المللی همچنین شــرایط فعلــی و آینده نرخ 
تــورم،  بیکاری، ســرمایه گذاری، تجــارت و چند 
شاخص مهم اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد.

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود 
از »چشــم انداز اقتصادی جهان«، پیش بینی نرخ 
رشــد تولید ناخالص داخلی ایــران، خاورمیانه و 

جهان را تعدیل کرد.
 صندوق بین المللی پول که در گزارش قبلی خود 
نرخ رشــد اقتصادی ایران در سال 2019 را منفی 
3.6 درصــد پیش بینــی کرده بــود، در تازه ترین 
گــزارش خود از چشــم انداز اقتصــادی جهان با 
تعدیل این رقم پیش بینی کرد که اقتصاد ایران در 
ســال جاری میالدی 6 درصد نسبت به سال قبل 
کوچکتر شــود. در صورت تحقــق این پیش بینی 
صنــدوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در ســال 
جاری میالدی بدترین ســال خود پس از ســال 
2012 را سپری خواهد کرد. در سال 2012 ایران 
که نخستین ســال تحریم نفتی خود را پشت سر 
می گذاشت، رشــد اقتصادی منفی 7.7درصدی را 

تجربه کرد.
بر اســاس گزارش تازه صنــدوق بین المللی پول، 
اقتصاد ایران در ســال 2018 نرخ رشد منفی 3.9 
درصد را به ثبت رســانده است. البته اقتصاد ایران 
به رغم کوچکتر شــدن نسبت به ســال های قبل 
همچنان جایــگاه دومین اقتصاد بــزرگ منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا را برای خود حفظ کرده 
اســت. صندوق بین المللی پول در اواســط سال 
2018 نرخ رشد اقتصادی ایران در سال مذکور را 

منفی 1.5 درصد پیش بینی کرده بود.
همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده 
اســت که اقتصاد ایران در سال 2020 رشد اندک 
0.2 درصــدی را تجربه کند که ایــن رقم نیز در 
قیاس بــا پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول 
از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 )حدود 
1 درصد( کاهش محسوسی نشان می دهد. افزایش 

فشارهای اقتصادی بر ایران و نیز وجود بحران های 
سیاسی در برخی کشــورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا باعث شــده اســت که صندوق بین المللی 
پول پیش بینی خود از رشــد اقتصادی منطقه را 
بــا 0.9 واحد درصد کاهش نســبت به پیش بینی 
قبلی، بــه 1.3 درصد برســاند. از طرفی صندوق 
بین المللی پول متوســط قیمت هر بشــکه نفت 
)میانگین قیمتی نفت برنت نفت ســبک تگزاس و 
نفت فاتح دبی( در سال جاری میالدی را با حدود 
6 دالر تعدیل نســبت بــه پیش بینی قبلی، 59.1 
دالر پیش بینی کرده است که مطمئناً این مسئله 
نیز در تعدیل پیش بینی نرخ رشد اقتصادی منطقه 

بی تأثیر نبوده است.
صندوق بین المللی پول به غیر از شــاخص رشــد 
اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران در 11 شــاخص 
مهم دیگر را نیز مورد تحلیل قرار داده اســت که 

به شرح زیر است:
سهم از اقتصاد جهان

برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، 
سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 2018 کاهش 
یافته و از 1.28 درصد در ســال 2017 به 1.19 
درصد رســیده است. طبق این برآورد  سهم ایران 
از اقتصاد جهان در سال 2019 با کاهش بیشتر به 

1.08 درصد خواهد رسید.
سرمایه گذاری

طبق برآورد صندوق بین المللی پول سرمایه گذاری 
انجام شده در اقتصاد ایران در سال 2018 معادل 
38.32 درصــد تولیــد ناخالص داخلــی بوده که 
نسبت به سال 2017 افزایش افزایش داشته است. 
این شــاخص در ســال 2019 به 38.97 درصد 

تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
پس اندازهای ملی

شاخص پس اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص 
 GDP داخلی نیز در سال 2018 به 42.63 درصد
رســیده است که نسبت به ســال 2017 افزایش 
داشــته اســت. برآورد صندوق بین المللی پول از 
پس اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی 
در ســال 2017 برابر با 39.52 درصد بوده است. 
در ســال 2019 نیز این شاخص به 38.59 درصد 

کاهش یافته است.
نرخ تورم

نرخ تــورم ایران که در ســال 2017 معادل 9.6 
درصــد بود، در ســال 2018 بــه 31.16 درصد 
افزایش یافت. صنــدوق بین المللی پول، نرخ تورم 
ایران در ســال 2019 را 37.17 درصد پیش بینی 

کرده است.
تجارت

طبق گزارش صندوق بین المللی پول،  رشد واردات 
ایران از 13.94 درصد در ســال 2017 به 9.13- 
درصد در ســال 2018 و همچنین رشد صادرات 
از 1.7 درصد در ســال 2017 به منفی 14.89- 

درصد در سال 2018 کاهش یافته است.
ایــن نهــاد بین المللــی، بــرای ســال 2019، 
رشــد  و  واردات  در  درصــدی   -10.52 رشــد 
22.01-درصدی در صــادرات را پیش بینی کرده 

است.
نرخ  بیکاری

نرخ بیکاری ایران از 11.8 درصد در ســال 2017 
به 13.8 درصد در سال 2018 افزایش یافته است. 
پیش بینی صنــدوق برای نرخ بیکاری در ســال 

2019 نیز افزایش به 15.4 درصد است.
درآمدها و هزینه های دولت

صندوق بین المللی پول درآمد دولت برای ســال 
2018 را معــادل 14.16 درصــد تولید ناخالص 
داخلی و هزینه های دولت را معادل 18.04 درصد 
تولید ناخالص داخلی در این سال اعالم کرده است 

که هر دو نسبت به سال 2017 کاهش یافته اند.
بدهی دولت

بدهی ناخالص دولت ایران در سال 2018 به بیش 
از 628 هــزار میلیارد تومان افزایش یافته که این 
رقم در ســال 2017 بیــش از 585 هزار میلیارد 
تومان بوده اســت. تراز حســاب های جاری ایران 
نیز که در سال 2017 بالغ بر 16.45 میلیارد دالر 
بوده اســت با کاهش بیش از 3 میلیارد دالری در 
سال 2018 به 19.48 میلیارد دالر رسیده است.
اقتصاد جهان چه سرنوشتی خواهد داشت؟

البته تعدیل پیش بینی صنــدوق بین المللی پول 
تنها شــامل حال ایــران و منطقــه خاورمیانه و 

شــمال آفریقا نشــده اســت؛ صندوق بین المللی 
پول نرخ رشــد تولیــد ناخالص جهــان را نیز از 
 رقــم 3.5 درصــد قبلی بــه 3.3 درصــد تعدیل 

کرده است. 
»گیتــا گوپینــات« اقتصــاددان ارشــد صندوق 
بین المللی پــول در ابتدای گزارش »چشــم انداز 
اقتصادی جهان« خاطرنشان ساخته است عواملی 
همچون تشــدید تنش های تجاری بین آمریکا و 
چیــن، دشــواری های کالن اقتصــادی در برخی 
اقتصادهــای نوظهور ازجمله ترکیــه و آرژانتین، 
مشــکالت در صنعت خودروســازی آلمان، اتخاذ 
سیاســت های انقباضی در حوزه اعتبارات از سوی 
بانک مرکزی چین و همچنین توقف سیاست های 
انبســاطی در اغلب اقتصادهای پیشــرفته  پولی 
جهان، روند حرکتــی اقتصاد جهانی در نیمه دوم 
ســال گذشــته را تضعیف کرده و تأثیرات آن در 
ادامه به نیمه نخســت ســال جاری میالدی نیز 

کشیده شده است.
با این حال اقتصاددان ارشــد صندوق بین المللی 
پول به این نکته اشاره کرده است که در نیمه دوم 

سال جاری میالدی برخی موانع فوق احتماالً رفع 
خواهند شد و اثرات بهبود اوضاع اقتصادی جهان 
در قالب افزایش نرخ رشــد آن در ســال 2020 
قابل مشــاهده خواهد بــود. صنــدوق بین المللی 
پول نرخ رشــد اقتصادی جهان در ســال 2020 
را 3.6 درصد پیش بینی کرده اســت که نسبت به 
پیش بینی مطرح شــده در گــزارش قبلی تغییری 

نشان نمی دهد.
در ســال 2018 اقتصاد هند برای پنجمین سال 
متوالی بیشــترین نرخ رشــد اقتصادی را در بین 
اقتصادهای بــزرگ جهان به خود اختصاص داد و 
کارشناســان صندوق بین المللی پول انتظار دارند 
کــه این برتری در ســال های 2019 و 2020 نیز 
ادامــه یابد. اما صنــدوق بین المللی پول در مورد 
آمریکا و چیــن به عنوان بزرگتریــن اقتصادهای 
جهان پیش بینی کرده اســت که این دو کشور در 
سال جاری میالدی نرخ رشد اقتصادی کمتری را 
در قیاس با سال گذشــته تجربه کنند و در سال 
آینده میالدی نیز نرخ رشد اقتصادی آنها پایین تر 

از امسال باشد.

ترقی اقتصادی : شــاخص نرخ بیکاری در پایان ســال 1397 با 
0.1درصد افزایش نسبت به سال 1396 روی رقم 12 درصد ایستاد 
درحالی که بر اســاس هدف گذاری های برنامه ششــم توسعه این 
نرخ باید تا پایان ســال 1400 به 8 درصد می رســید. افزایش نرخ 
مشــارکت اقتصاد و هجوم متقاضیان جدید مهم ترین چالش بازار 
کار در ســال گذشته بوده و به نظر می رسد در سال 1398 نیز در 
کنار تبعات رکود اقتصادی مهم ترین مانع کاهش نرخ بیکاری باشد.
برنامه ششــم توسعه دولت را مکلف کرده بود تا سال 1400 یعنی 
ســال پایانی برنامه، نرخ بیکاری کل کشور را به 8 درصد برساند. 
این مهم هرچند در زمان تدوین برنامه احتماالً دست یافتنی به نظر 
می رســید اما بعدها اتفاقاتی رخ داد که تحقق این هدف گذاری به 
رؤیایی دور و دراز تبدیل شــد چراکه در سال های اخیر سیل ورود 

متقاضیان جدیدالورود به بازار کار باعث شده برنامه های اشتغال زایی 
حتی با شکستن رکورد ایجاد یک میلیون شغل جدید در یک سال 
نیز فقط از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری کنند و توفیقی در کاهش 
آن نداشــته باشند. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی 
مرکز آمار ایران در ســال 1397، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 
10 ساله و بیشتر در ایران با رشد 0.4 درصدی نسبت به سال قبل 
به 40.5 درصد رسیده که معنای آن افزایش ورودی بازار کار و قرار 

گرفتن آنها در گروه شاغالن یا بیکاران است.
بررســی آمارها نشان می دهد نرخ مشــارکت اقتصادی در ایران از 
سال 93 وارد روند صعودی پرقدرت شده و از 37.2 درصد به 40.5 
رســیده است درحالی که در این سال نرخ بیکاری کل کشور 10.6 
درصد بود و تحت تأثیر همین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی وارد 

روند صعودی شد تا اینکه عاقبت در سال 97 به 12 درصد رسید.
بررســی نرخ بیکاری افراد 10 ســاله و بیش تر در سال 97 نشان 
می دهد که 12 درصد از این جمعیت بیکار بوده اند. بررســی روند 
تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این شاخص نسبت به 
سال 1396 بالغ بر 0.1 درصد افزایش یافته است. در این سال، نرخ 
بیکاری جوانان 15 تا 29 ســاله بدون تغییر نســبت به سال قبل 

25.1 درصد برآورد شده است.
 بررســی سهم اشتغال ناقص در سال 1397، نشان می دهد که در 
این سال 10.8 درصد از جمعیت شاغل کشور،  به دالیل اقتصادی 
)فصل غیــرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ســاعت بیش تر 
و…( کم تر از 44 ســاعت در هفته کار کــرده و آماده برای انجام 
کار اضافی بوده اند. این در حالی اســت که 38.3 درصد از شاغلین 
10 ســاله و بیش تر 49 ســاعت و بیش تر در هفته کار کرده اند. از 
دیگر شــاخص های بااهمیت در بازار کار 1397، سهم بخش های 
مختلف از اشتغال موجود در کشور است که طبق بررسی های مرکز 
آمار ایران با افزایش در بخش های کشــاورزی و خدمات و کاهش 
در بخش صنعت مواجه بوده اســت. بررسی اشتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نشــان می دهد که در سال 1397، بخش خدمات 
با 50.3 درصد بیش ترین ســهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
که نســبت به سال قبل 0.1 درصد افزایش داشته است. در مراتب 
بعــدی بخش های صنعت با 32 درصد در رتبــه دوم قرار دارد که 
سهم آن 0.3 درصد نسبت به ســال 1396 افت کرده و درنهایت 
بخش کشاورزی با سهم 17.7 درصدی در رتبه سوم جذب شاغالن 
قرار گرفته است که سهم آن نسبت به سال قبل 0.2 درصد افزایش 

نشان می دهد.
مسیر سخت اشتغال زایی زیر سایه رکود

وحید شقاقی شهری/ اقتصاددان
بحث رکود در ســال 98 بســیار بارز خواهد بود و این مسئله بازار 
کار را با چالش جدی مواجه خواهد کرد چراکه دولت در سال 97 
عماًل هیچ اصالح ســاختاری برای مقابله بــا این رکود انجام نداده 
و به جای پرداختن به مشــکالت تولید، در بند مباحثی مانند نرخ 
تورم ماند. این در حالی اســت که بارها هشدار داده شد که تولید 
و اشتغال به واســطه تحوالت اخیر اقتصادی، دورنمای نامساعدی 

دارنــد و باید برای گذر دادن آنها از بحران برنامه ریزی کرد؛ چراکه 
اثرگذاری تحوالت اخیر اقتصادی بر بنگاه های اقتصادی با یک وقفه 
زمانی آغاز می شــود و درنتیجه آن کاهش فعالیت بنگاه ها، خروج 
آنها از بــازار و به تبع آن توقف جذب یا حتــی تعدیل نیروی کار 
رقم خواهد خورد. بررســی ها نشان می دهد در سال 98 به واسطه 
افت قدرت خرید مردم، حداقل یکم سوم فروش واحدهای تولیدی 
کاهش می یابد وقتی میزان فروش کم می شــود یکی از مهم ترین 
عالئم رکود اقتصــادی ظهور می کند که از تبعات آن توقف جذب 
نیروی کار جدید در بنگاه های اقتصادی و تعدیل نیرو خواهد بود. از 
طرفی هزینه تولید افزایش پیدا کرده و تأمین واردات مواد اولیه و 
ماشین آالت موردنیاز این بخش به سختی انجام می شود به خصوص 
کــه با جهش نرخ ارز، قدرت خرید ســرمایه در گردش بنگاه های 
اقتصادی نیز به حدود یک ســوم رســیده و قادر نیستند مقیاس 
قبلی فعالیت هــای خود را حفظ کنند. به ایــن وضعیت، کاهش 
ســرمایه گذاری به دلیل پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد را نیز باید 
اضافه کرد که در گام نخســت مانع انباشت سرمایه و شکل گیری 
ظرفیت های جدید برای تولید و جذب نیروی کار خواهد شــد به 
همین دلیل وضعیت اشتغال در سال 98 دورنمای مساعدی ندارد. 
نکته قابل تأمل اینجاســت که برآورد می شود امسال نیز به سنت 
ســال های قبل حدود یک میلیون نفر متقاضی جدیــد وارد بازار 
کار شــوند که بخش بزرگی از آنها را فارغ التحصیالن دانشگاهی و 
آموزش عالی هســتند که درخواست شغلی آنها تناسب چندانی با 
ظرفیت بازار ندارد. در این شــرایط جدای از اینکه برای حفظ نرخ 
بیــکاری 12 درصدی فعلی باید بــرای جلوگیری از ریزش نیروی 
کار موجود برنامه های حمایتی یا اشــتغال زایی داشت، باید حدود 
یک میلیون شــغل جدید نیز برای تازه واردهای بازار ایجاد شود که 
تحقق آن به نظر بعید می رسد. توجه به این نکته ضروری است که 
طبق گزارش مرکز آمار ایران از رشــد اقتصادی 9 ماهه 97، رشد 
بخش صنعت به منفی 7.9 درصد و رشد بخش کشاورزی به منفی 
2.1 رسیده و رشــد بخش خدمات نیز به عنوان بزرگ ترین بخش 
بازار کار کشــور نیز فقط مثبت 0.6 درصد بوده است و این یعنی 
دورنمای توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال جدید چنگی 

به دل نمی زند.

 شغل با سرمایه گذاری 
ایجاد می شود نه با وعده 

شرایط اقتصادی در ایران به مسائل 
سیاسی گره خورده است، نمی توان 
به تنهایــی مســائل اقتصــادی را 
تحلیــل و تخمین و پیشــگویی 
ساختار  به طورکلی،  بنابراین  کرد. 
مسئله  کشور  در  اشتغال  وضعیت 
بــزرگ و جدی اســت. امــا در 
ســال های اخیر این مسئله حادتر 
شده اســت. یعنی با روبه رو شدن 
با تحریم هــا و کاهــش صادرات 
نفت که یک بخش قابل توجهی از 
درآمدش برای واردات کاالهای واســطه ای بخش صنعت هزینه می شود 
درآمدها کاهش یافت و این کاهش متوجه کاالهای ضروری شد. از طرفی 
واردات نهاده هــای تولید کاهش پیداکرد و موجب شــد خیلی از بنگاه ها 
تعطیل شــوند. زمانی که بنگاه ها تعطیل شــوند، یعنی عامل کار، بیکار 
می شــود. چراکه تنها راه ایجاد اشتغال این است که شما سرمایه بگذارید 
و فعالیت اقتصادی راه بیندازید. درنتیجه قطعاً عامل کار در کنار سرمایه 

الزم است تا فعالیت ادامه پیدا کند.
حاال وضع رکود اقتصادی، موجب بیکاری بیشــتر شده است. این بیکاری 
هم با وعده وعید و نقشه حل نمی شود. درواقع این طرح و نقشه ها راه حل 
از بین بردن بیکاری نیســت. راه حل این اســت کــه اقتصاد فعال و وارد 

مرحله رونق شود تا عامل کار هم جذب شود.
از طرفی گفته می شود نرخ بیکاری پاییز سال گذشته 11.7 درصد است. 
اما این آمار و ارقام که مرکز آمار، بانک مرکزی، ســازمان برنامه وبودجه و 
وزارت کار اعالم می کنند، تنها برآوردی از شــاخص های مختلف است و 

رقم دقیقی از آن را ارائه نمی دهد.
در کشــورهایی که نرخ بیکاری به طور دقیق اعالم می شود، به این دلیل 
اســت که در این کشورها سیســتم تأمین اجتماعی قوی وجود دارد که 
تمام کارگرهای این کشــورها را تحت پوشش قرار می دهد. به این شکل 
افرادی که بیکار می شــوند و جویای کار هســتند به طریقی در سیستم 
اطالعات این کشورها ثبت می شوند. حاال در بعضی موارد این سیستم ها 
وزارت کار، ان جی اوها و یا مؤسســات وابسته به دولت ها هستند. آن ها 
این ارقام را ثبت و درنهایت به عنوان آمار دقیق اشــتغال و بیکاری منتشر 
می کنند. به این شــکل فردی که به دنبال کار اســت، تقاضا می دهد در 
سیســتم با این عنوان ثبت می شود، آن هایی هم که بیکار می شوند، فوراً 
تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند به این شکل ثبت می شوند. به 
همین دلیل هم در این کشورها آمار نسبتاً دقیقی از بیکاری جامعه وجود 

دارد، اما در ایران این طور نیست.
بنابراین به اعتقاد من، این ارقام تنها برآورد اســت. درنتیجه متأســفانه 
به دلیل نقص ها و مشــکالتی که در کل اطالعات آمار کشور وجود دارد، 
این ارقام درباره شــاخص های اقتصادی تنها یک نــوع برآورد و تخمین 
اســت. به همین دلیل هم در بیشــتر مواقع آمار مربوط بــه مرکز آمار 
سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی باهم همخوانی ندارد، چراکه روش 

برآوردشان از شاخص های اقتصادی متفاوت است.

از طرفی هم همین برآورد نصفه و نیمه کاری که اعالم می شــود توسط 
ســازمان هایی است که همه تحت تأثیر دولت قرار دارند. در طرف مقابل 
هــم برخی نماینــدگان مجلس گمان می کنند به طــور مثال وزارت کار 
مســئول ایجاد شغل است، به همین دلیل هم ســؤال هایی دراین باره از 
وزیر اقتصاد طرح می کنند. درحالی که چنین نیســت. این وزارتخانه تنها 
قوانیــن میان کار و کارفرما را مشــخص می کنــد و وضعیت کارگاه ها را 
تحت نظر دارد. او مســئول ایجاد شغل نیست. اصاًل این وزارتخانه با چه 
توانی می تواند شــغل ایجاد کند؟ اشتغال از طریق سرمایه گذاری و رونق 

اقتصادی انجام می شود.
از طرفی یکی از مشــکالت ما همین مدیریت و مســائلی است که ما به 
دلیل دوران طوالنی سلطه نفتی بر اقتصاد داشته ایم. به طور مثال همیشه 
این طــور بود که نفت با نیروی کار کم صادر کرده ایم، به جایش کاالهایی 
وارد کرده ایــم که درهرکدام از آن ها حداقل 60، 70 نفر کارکرده اند. این 
موضــوع خودش بیکاری ایجــاد می کند. این موضوع درواقع مشــکالت 
ساختاری در اقتصاد ایران است که متأسفانه دانش مقابله با آن هم وجود 
ندارد. مقداری هم ناآگاهی در این زمینه وجود دارد و باعث می شــود که 
ریشه ای و ساختاری به حل این مشــکل پرداخته نشود، به همین دلیل 

هم آسیب پذیرمی شود.
از طرفی هم هر رئیس جمهوری عالقه مند اســت نشــان دهد موفق بوده 
است. برآورد شاخصی مانند اشتغال که آن قدر مشهود نیست، با هر عدد 
و رقمی کار آســانی است. اما واقعیت این است که حتی با نمونه گیری از 
خانوارهایی که بیکار دارند، شــاید عدد دقیق بیکاری مشخص نشود، اما 
برآورد این شــاخص را راحت ترمی کند. در حال حاضر در یک خانواده 5، 
6 نفره، احتماالً تنها یک نفر دارای شــغل است و باقی بیکار هستند. این 
یعنی بیکاری در کشــور باالست. اما وعده ووعید دادن و دادن آمار و ارقام 

به دلخواه خود، کاری است که سیاستمداران خوب بلدند انجام دهند.
با وضعیتی که از شاخص بیکاری و اشتغال برای سال برشمرده شد، باید 

گفت که سال 98 اوضاع بدتر خواهد بود.
مســئله این اســت که شــرایط اقتصادی در ایران به مســائل سیاسی 
گره خورده است، نمی توان به تنهایی مسائل اقتصادی را تحلیل و تخمین 
و پیشــگویی کرد. مثاًل شرایط اقتصادی کشــور به این بستگی دارد که 
ترامپ، اروپا و دیگر کشــورها چه اقداماتــی می خواهند انجام دهند. در 
سیاســت داخلی هم باید دیگر در انتخابات مختلف کدام گروه بر دیگری 

غلبه خواهند کرد.
اقتصــاد ایران تنها صادرات نفت اســت. از صــادرات نفت هم جلوگیری 
کردن کار ســختی نیســت. امریکا توانســته میزان صــادرات ایران را با 
تحریم هــا کاهش دهد، تا حدودی اروپا را همراه خودکرده و کشــورهای 
مســتقل تر را هم تهدید به همکاری کرده اســت. چند ماه آینده مهلت 
معافیتی هــای نفتی که امریکا برای چند کشــور خریــدار نفت ایران در 
نظر گرفته بود به ســر می رســد. این موضوع درآمدهای نفتی را بیشتر 
تهدید می کند. بنابراین درآمدهای ارزی کاهش پیدا می کند و مشکالت 

اقتصادی بیشتر خواهند شد.

ترقی اقتصادی : اگر قرار است سهم 26 درصد هزینه خوراکی 
در سبد معیشــتی خانوارها حفظ شــود، دولت باید حقوق و 
دســتمزد و یارانه های مســتقیم را افزایش دهد. در غیر این 
صورت، این ســهم افزایش پیدا کند و میزان بیشتری از درآمد 

خانوارها صرف هزینه خوراکی می شود.
 ســال 98 هنوز کامــال قابل پیــش بینی نیســت. به گفته 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی، وضعیت امسال بدتر خواهد بود 
و شاخص های اقتصادی افسارگسیخته تر خواهند بود. براساس 
صحبت های آنها، سیاســت ارز ترجیحی هم که دولت به کار 
گرفت، شکســت خورده است و باید فکری برای سال 98 کرد. 
کاوه زرگران، کارشناس اقتصادی درباره سیاست ارز ترجیحی و 

پیش بینی سال 98 پرداخت.
 به گفته رییس کل بانک مرکزی، سیاست ارز ترجیحی 
شکست خورده است. با توجه به اینکه این ارز ترجیحی 
در کاالهای اساسی که عموما کاالهای خوراکی هستند 

استفاده می شود، سال آینده چطور پیش خواهد رفت؟
برای کارآمدی سیاســت ارز ترجیحی باید ابتدا سبد معیشتی 
خانوار را بررســی کرد. سهم بزرگ درآمد خانوار شهری کشور 
حدود 26 درصد، برای خوراکی هزینه می شود. به این ترتیب از 
حقوقی که یک کارمند دریافت می کند، 26 درصد صرف هزینه 
های خوراکی می شود. این در حالی است که در سایر کشورها 
این عدد خیلــی پایین تر از این اســت. در امریکا 8 درصد از 

درآمد خانوارها برای خوراکی هزینه می شود. در بیشتر کشورها 
این رقم حدود 13درصد اســت که می بینیم در ایران دو برابر 

این رقم هزینه می شود.

 وضعیت را چطور پیش بینی می کنید؟
تغییر نرخ ارز، افزایش 80 درصدی را در هزینه و سبد معیشتی 
ایجــاد خواهد کرد. حتی در بعضــی کاالها این افزایش قیمت 

خیلی بیشــتر از ایــن خواهد بود. اما باید دیــد که دولت چه 
تمهیداتی اندایشه خواهد کرد و چه میزان درآمد اقشار ضعیف 

افزایش پیدا خواهد کرد. 
تمــام ایــن ها به بســته هــای حمایتــی بســتگی دارد که 
دولت مــی تواند ارائه دهد. اگر قرار اســت ســهم 26 درصد 
هزینــه خوراکی در ســبد معیشــتی خانوارها حفظ شــود، 
 دولــت بایــد حقــوق و دســتمزد و یارانه های مســتقیم را 

افزایش دهد. 
در غیر این صورت، این سهم افزایش پیدا کند و میزان بیشتری 
از درآمد خانوارها صرف هزینه خوراکی می شود. عالوه بر این، 
با توجه به شــرایط رکود و تورمی که برای سال 98 پیش بینی 
می شــود، شاهد این خواهیم بود که متاســفانه اوضاع بدتر و 

سفره مردم کوچکتر خواهد شد.
 پس دولت مجبور به ادامه ارائه دالر 4200 تومانی 

است؟
سیاســت ارز 4200 تومانی، سیاســت غلطی بــود که دولت 
اجرایش کرد. اما این مساله ریشــه دوانده و اقتصاد را به خود 
وابسته کرده است. بنابراین برای اصالح آن باید دید دولت چه 
تدبیری می کند. آیا می تواند بســته ای ارائه کند که پرداخت 
مردم در مواد خوراکی افزایش پیدا نکند یا خیر. اگر این اتفاق 
نیفتد، دسترســی مردم به غذا کمتر می شود و سفره هایشان 

آب می رود.

آیاسفرههایمردمدرسال98کوچکمیشود؟
قیمت ارز پاشنه آشیل معیشت مردم

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

سرنوشت 12 شاخص اصلی اقتصاد ایران در سال 201۹

افزایش نرخ بیکاری با چاشنی رکود

دیدگاه 

 اقتصاددان
جمشید پژویان
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چرا بازار سرمایه امسال رشد می کند 

همراهیشاخصبورسباجهشارزی
گزارش

مدیرعامل تامین سرمایه امید عنوان کرد:

 سه سال توسعه مستمر 
بازار سرمایه

ترقی اقتصادی : بازار ســرمایه ایران طی سه سال گذشته با جهش های 
قابل توجهی همراه بود. بهبود مدیریت فرآیندها، ایجاد ساز و کارهای جدید، 
بهبود ابزارها، تالش برای فرهنگ سازی و هم سویی سیاست گذاران پولی و 

بانکی با این بازار می تواند از جمله دالیل رشد آن تلقی شود.
حبیب رضا حدادی، مدیرعامل سرمایه گذاری امید عنوان کرد: بازار سرمایه 
در طول ســال  های اخیر، با تمام فراز و نشیب  هایی که در کلیت اقتصاد 
کشور به وقوع پیوست، کامالً در مسیر بهبود و ترقی گام برداشت و با توجه 
به برخی از آمارهای منتشر شده این موضوع به وضوح قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: بر اســاس آمار، مجموع ارزش بازار بورس و فرابورس در سه 
سال اخیر )از پایان شهریورماه سال 1395 تا پایان بهمن  ماه سال 97( بیش 
از 100 درصد افزایش یافته؛ به طوری که از رقم 4.141 هزار میلیارد ریال به 
رقم 8.361 هزار میلیارد ریال رسید. مدیرعامل تامین سرمایه امید با بیان 
اینکه تأمین مالی صورت  گرفته از ابتدای آبان  ماه سال 1395 تا پایان بهمن  
ماه سال 97 نیز رقمی بالغ 2.316 هزار میلیارد ریال بود، افزود: از این رقم 
مبلغ 1.183 هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی 
)اوراق بدهی( اســت و مانده کل اوراق بهادار منتشر شده نیز از رقم 275 
هزار میلیارد ریال در ابتدای بازه مذکور به رقم 884 هزار میلیارد ریال در 

ابتدای اسفند 97 رسیده است.
وی افزود: ذکر ایــن آمار و ارقام به عنوان نمونه، گواهی بر بهبود وضعیت 
بازار ســرمایه طی سال  های اخیر به شــمار می  آید که بی  شک در سایه 
تدبیر و تالش مســئولین و فعاالن بازار سرمایه محقق شده است و البته با 
حل برخی مشکالت موجود می  تواند با سرعت بیشتری در ادامه مسیر، به 
حرکت صعودی خود ادامه دهد. حبیب رضا حدادی با اشاره به اینکه طی 
سه سال گذشته قیمت سهام شرکت ها رشد خیلی خوبی را تجربه کردند، 
ادامه داد: در طول این مدت، بازار سرمایه متاثر از نوسان نرخ ارز، تغییر نرخ 
سود بانکی و خروج نقدینگی از بانک  ها و حرکت به سمت سایر بازارهای 
مالی، تغییر در سطح عمومی قیمت  ها )تورم(، تغییرات ایجاد شده در سایر 
بازارها، خروج ایاالت متحده از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و بازگشت 
تحریم  ها و موضوعاتی مانند آن بود. این فعال بورسی افزود: طی سه سال 
اخیر اقبال به بازار سرمایه از سوی عموم مردم برای سرمایه  گذاری منابع 
مالی مازاد، بیشتر شد که یکی از شواهد آن افزایش چشمگیر صدور کدهای 
بورســی برای اشخاص حقیقی بر اساس آمارهای منتشره از سوی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه است. عالوه بر این، در سال  های اخیر 
سهم بازار سرمایه از تأمین مالی شرکت  ها و سازمان های دولتی و شهرداری  

ها روندی کامالً افزایشی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: بر اســاس آمار رسمی منتشرشــده از سوی سازمان بورس 
و اوراق بهــادار مجموع میزان تأمین مالی بــازار اولیه و ثانویه و همچنین 
نهادهای مالی در ســال  هــای 1394، 1395 و 1396 بالغ بر 3.268 هزار 
میلیارد ریال و در 10 ماهه ســال 97، رقمی در حدود 596 هزار میلیارد 
ریال بود. به نظر می  رسد این رشد در صورت برطرف شدن برخی موانع و 
کاســتی  ها در قوانین و مقررات بازار سرمایه، معرفی ابزارهای نوین مالی و 
بهبود فرآیند های انتشار ابزارهای مالی موجود و عمق  بخشی به بازار آن ها، 

با شتاب بیشتری نسبت به گذشته به حرکت خود ادامه دهد. 

ترقی اقتصادی : شــاخص بازار ســرمایه سال 97 را با رشد 
85.5 درصدی به پایان رساند که معادل نصف رشد نرخ ارز در 
این سال بود. افزایش ارزش جایگزینی و رشد قیمت محصول و 
خدمت بنگاه های اقتصادی در سایه جهش نرخ ارز، اصلی ترین 
عامل رشــد بورس در این ســال بود اما در مقابل رشد قیمت 
مواد اولیه و باال رفتن هزینه فعالیت بنگاه ها توانست ترمز رشد 

قیمت سهام را بکشد.
جهــش 160 درصــدی نــرخ ارز در ســال 1397 جدای از 
اینکــه به جهــش قیمــت کاال و خدمات دامــن زد و قیمت 
فروش محصوالت بنگاه های اقتصادی و از جمله شــرکت های 
حاضــر در بــازار ســرمایه را رقــم زد، ارزش جایگزینــی 
بنگاه های اقتصادی را نیز نســبت به قبــل افزایش داد و این 
 مســائل مســتقیماً به مهیا شــدن زمینه رشــد قیمت سهام 

شرکت های بورسی انجامید.
البتــه روی دیگر ماجرای اثرگذاری رشــد نــرخ ارز و تورم بر 
بنگاه های اقتصادی یعنی رشــد هزینــه تداوم فعالیت و تولید 
بنگاه ها نیز مســئله ای بود که توانســت بخــش قابل توجهی 
از زمینه فراهم شــده برای رشــد قیمت ســهام شرکت ها را 
خنثــی کند به گونه ای کــه باوجود رشــد 160 درصدی نرخ 
ارز در ســال گذشــته و رســیدن قیمت دالر از 4921 تومان 
در ابتدای ســال به محدوده 13 هزار تومان در پایان ســال، 
شــاخص بازار ســرمایه فقط 85.5 درصد یعنی معادل نیمی 
از رشــد نرخ ارز افزایش یافت. در ســال 1397 شاخص بازار 
ســرمایه کار خــود را با رقم 96 هــزار و 289 واحد آغاز کرد 
 و پــس از یک فراز و نشــیب قابل تأمــل، روی رقم 178 هزار 

و 659 واحد ایستاد.
برگشــت فضای حاکم بر بازار ســرمایه در نهم مهرماه 97 را 
می تــوان یکی از اتفاقــات تعیین کننده این بازار دانســت که 
ابهامات مطرح شده درباره آن نیز برای فعاالن این بازار روشن 
نشــد و اصالح نسبت طوالنی مدت قیمت سهام بورسی را رقم 
زد به گونــه ای که در نیم ســاعت دوم جلســه معامالتی بازار 
ســرمایه در نهم مهرماه 1397، به یک باره عرضه سنگینی در 
اغلب ســهام بورسی شکل گرفت و روند کاماًل صعودی بازار را 
به یک روند نزولی شــدید تبدیل کرد و این ریزش یکســره تا 
پایان جلســه معامالتی این بازار در 16 مهرماه ادامه پیدا کرد 
تا شاخص کل بورس یکی از سریع ترین ریزش های تاریخ خود 
را تجربــه کند و ظرف 5 روز 20 هــزار واحد از ارتفاع خود را 

از دست بدهد.
در این وضعیت شاخص کل بازار سرمایه از محدوده 195 هزار 
واحد به 175 هزار واحد سقوط کرد و در ادامه با تداوم اصالح 

به 154 هزار واحد نیز رسید. 

ایــن اصالح تــا پایــان بهمن مــاه ادامه پیــدا کــرد اما در 
اســفندماه دوباره بازار به روند صعودی برگشــت تا بخشی از 
عقب ماندگی آن نســبت بــه بازارهای موازی جبران شــود. 
البتــه آن گونه که تجربه دوره های گذشــته جهــش نرخ ارز 
نشــان می دهد و کارشناســان نیز بر آن تأکید دارند، ارز بازار 
ســرمایه عاقبت با تغییرات قیمتی بازار ارز متناســب می شود 
 و شــرکت ها در میان مــدت بــه ارزش واقعی خــود نزدیک 

خواهند شد.
 بازار سرمایه در مدار رشد

در همین راستا احسان رضا پور، کارشناس بازار سرمایه گفت 
:  بازار ســرمایه در ســال  جاری  نیز با داســتان ریسک های 
سیاســی و تحریم مواجه خواهد بود و این موضوع همان گونه 
کــه در ســال 97 نیز تجربه شــد، بــه نوســانات مقطعی و 
احتمــاالً شــدید بــازار منجر خواهد شــد اما عــالوه بر این 
شــرکت های حاضر در بازار ســرمایه ســال 98 را با دغدغه 
فــروش تولیدات و دریافت پول آن آغــاز خواهند کرد و همه 
این مســائل باعث می شود ســرمایه گذاران بورسی محتاط تر 

باشــند و کل منابع خــود را درگیر بازار نکننــد یا حتی آن 
ســرمایه ای که برای سرمایه گذاری بورســی کنار گذاشته اند 
 را بــه خرید ســهم تخصیص ندهند و به ســمت خرید اوراق 

بدون ریسک بروند.
وی افــزود : البته این مســئله می تواند تحــت تأثیر تحوالت 
بازارهای جهانی قابل تغییر باشــد. به خصــوص که فعاًل چین 
توانســته اســت با بازی ارزی و کاهش ارز یوان، شیطنت های 
تعرفه ای آمریــکا را خنثی کند و بازی ترامپ را به بن بســت 
بکشــاند. در حقیقت چین با این مدیریــت جفت ارزی باعث 
شد بخشی از اثرگذاری تعرفه گذاری های ترامپ از بین برود و 
ازاین رو به نظر می رسد در این حوزه توافقاتی میان دو اقتصاد 
بزرگ جهانی شکل بگیرد که به بهبود بازارهای جهانی کمک 

خواهد کرد.
این کارشــناس بازار ســرمایه تصریح کرد : از سوی دیگر به 
نظر نمی رسد ظرفیتی برای کاهش قیمت جهانی کامودیتی ها 
وجود داشــته باشــد که این موضوع نیز اثرگــذاری باالیی بر 
بــازار ســرمایه ایران خواهد داشــت و می تواند به اســتقبال 

سرمایه گذاران از سهام شــرکت های فعال در این حوزه منجر 
شود. شــرکت هایی که اغلب جزو صنایع بزرگ و شاخص ساز 
بازار سرمایه هستند و استقبال از آنها می تواند به مثبت شدن 

جو بازار کمک کنند.
احســان رضا پور، کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد : در سال 
98 به دلیل نزدیک شدن انتخابات مجلس این احتمال وجود 
دارد کــه فضای سیاســی حاکم بر جامعــه و تحوالتی که در 
ایــن زمینــه رخ می دهد، اثــرات غیرمترقبه ای نیــز بر بازار 
ســرمایه داشته باشــد؛ ازاین رو پیش بینی این بازار به جز تا 4 
ماه ابتدایی ســال که موعد برگزاری مجامع شرکت هاســت، 
چندان کارشناسی نیســت و احتمال عدم تحقق آن باالست؛ 
اما در 4 ماهه ابتدایی سال که مجامع بخش عمده شرکت های 
بورســی با تقسیم سود نقدی برگزار می شود، این انتظار وجود 
دارد که ســهامداران بزرگ و حقوقی استقبال خوبی از خرید 
 ســهام بنیادی داشته باشــند و این موضوع به جو مثبت بازار 

دامن بزند.
وی در ادامه گفت : موضوع ارز نیز یکی از فاکتورهای اثرگذار 
بر بازار ســرمایه اســت که با توجه به تأثیــری که بر قیمت 
تولیدات شــرکت ها و نرخ تورم دارد، می توانــد به رونق بازار 
ســرمایه بینجامد به خصوص که فضای تورمی، جدای از اثری 
که روی نرخ فروش محصوالت دارد، زمینه ساز ورود زودهنگام 
تقاضا به بازار و باال رفتن حجم فروش شــرکت ها شود که اثر 
مستقیمی بر سودســازی آنها دارد. در این زمینه تا زمانی که 
قیمــت دالر باالی 11 تا 12 هزار تومان باشــد نگرانی خاصی 
برای بازار ســرمایه متصور نیست و شرکت ها گزارش های آتی 
خود را با شناسایی سودهای باالتر و تعدیل مثبت روانه کدال 

خواهند کرد.
احســان رضا پورافزود: مســئله دیگر این اســت که خبرهای 
سیاســی مانند امکان تمدید مهلت خرید نفت ایران توســط 
مشــتریان عمده یا تصویب لوایح مرتبط بــا FATF و حتی 
الحاق ایران به این گروه نیز از ماجراهایی اســت که سرنوشت 
بازار ســرمایه را حداقل در کوتاه مــدت تحت تأثیر جدی قرار 

خواهد داشت.
احســان رضا پور، کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت : پیرو 
همه این مباحت، می توان انتظار داشت که کلیت بازار سرمایه 
ایران در ســال 98 از ســال قبل هم بهتر باشد و ازآنجایی که 
پس از سیاســت های انضباطی بانــک مرکزی و همچنین نرخ 
رشد تورم، جذابیت ســود بانکی برای سرمایه گذاران به شدت 
کم شــده است، این احتمال نیز وجود دارد که ورود نقدینگی 
به بازار سرمایه با شتاب بیشتری دنبال شود و ظرف تقاضا در 

این بازار بیشتر تقویت شود.

چادرملو:شرکتیارزشآفریندرصنعتفوالدوبازارسرمایه

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو ) سهامی عام( یکی 
از شــرکت های بزرگ فعال در حوزه تولید سنگ آهن 
و محصوالت فوالدی ایران اســت که توانسته باسرمایه 
ای بالــغ بر 33 هزار و 500 میلیارد ریال در دو مجتمع 
معدنی و صنعتی خود در اســتان یزد و اشــتغال به کار 
8هزار نفر ، ســاالنه بالغ بر 15میلیون تن سنگ آهن و 

محصوالت فوالدی تولید کند .
مهنــدس محمود نوریان  مدیر عامل شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو در خصوص عملکرد تولید شــرکت در 
ســال 1397 گفت : در سال گذشته بیش از 16 میلیون 
تن سنگ آهن از معدن چادرملو استخراج شده است که 
از این مقدار نزدیک به 10 میلیون تن  کنسانتره سنگ 
آهـــن  و 440 هزارتن سنگ آهن دانه بندی تـــولید 

کرده است .
وی سایرمحصوالت تولیدی چادرملو در سال گذشته را 
شامل تولید گندله به میزان 3  میلیون و 575 هزار تن 
شــمش فوالد به میزان 880  هزار تن ، و 240 هزارتن 
آهن اســفنجی عنوان کرد.که تماماً نسبت به سال پیش 
از آن بطور میانگین از رشــد 10 درصدی برخوردار بوده 

است .
مهندس نوریــان گفت: چادرملو تا 2 ســال پیش تنها 
تولید کننده ســنگ آهن دانه بندی _ کنسانتره سنگ 
آهن و گندله آهن بود اما سال 1396 موفق شد کارخانه 
1 میلیــون 300 هزارتنــی شــمش فــوالد و در اواخر 
ســال 1397 واحد مگامدول احیای مستقیم خود را با 
ظرفیت تولید 1 میلیون و 550 هزارتن آهن اســفنجی 
به بهره برداری برســاند و به نخستین شرکت پیشگام در 

تکمیل زنجیره تولید فوالد در کشور تبدیل شود .
مدیر عامــل چادرملو در خصوص طــرح های آتی این 
شــرکت افزود : از جمله طرح های آتی که در دورنمای 

توسعه شرکت ترســیم شده است ، بهره برداری از پهنه 
معدنی آنومالِی 19D ،  ســاخت کارخانه گندله سازی 
جدید با ظرفیت 4 میلیون تن در سال با برآورد سرمایه 
گذاری حدا اقــل 9 هزار میلیارد ریــال و طرح احداث 
کارخانــۀ نورد با ظرفیت 1 میلیــون و 200 هزار تن در 
ســال با پیش بینی  ســرمایه گذاری حداقل به میزان 
4هزار میلیارد ریال با  استفاده از فاینانس خارجی عنوان 

کرد .
همچنین، شــرکت چادرملو در طرح  انتقال آب از خلیج 
فارس به صنایع معدنی مرکز ایران ، به میزان 22 درصد 

مشارکت دارد.
هـــدف از اجزای این طرح، شیرین سازی و انتقال آب 
نمک زدائی شــده به میزان 500 میلیون متر مکعب در 
سال در ســه فاز جهت تأمین بخشی از نیازها و مصارف 
آب مجتمع هـــای تـولیدی در حـــال بهره برداری و 
طرح های توسعۀ سنگ آهن گل گـــهر ، معـادن مـس 

سرچشمه و سنگ آهن چادرمـلو می باشد. 
برای اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس مبلغ 62 هزارو 

651 میلیارد ریال ، هزینۀ پیش بینی شده است.
 مشارکت با بخش خصوصی 

در اجرای طرحهای تولید فوالد :
محمود نوریان ســپس به طرح های مشارکتی چادرملو 
اشــاره کرد و گفت : در راستای مصوبات هیأت مدیره و 
در جهت مشارکت با بخشهـــای خصوصی، این شرکت 
اقدام به مشــارکت در سرمایۀ شرکت آهن و فوالد غدیر 
ایـــرانیان، تولید کننده 800 هزارتن آهن اسفنجی در 

سال بـه میزان 30 درصد،
 شـــرکت آهـن و فوالد ارفع، تولید کننده 800 هزارتن 
آهن اســفنجی و 800 هزارتن شمش فوالدی به میزان 

43 درصد .
 شـرکت صنـایع آهـن و فوالد َسرمد اَبرکوه تولید کننده 
500 هزارتــن آنواع میلگرد به میزان 65 درصد ســهام 

نموده است.
شــرکت فوالد شــاهرود، تولیــد کننــده 200 هزارتن 
انــواع میلگرد و 100 هزارتن شــمش فوالدی به میزان 

35درصد . 
وکارخانــۀ تولید الکترود گرافیتی با ظرفیت 30 هزار تن 

در سال ، به میزان 27 درصد در سهام نموده است .
مدیر عامل چادرملو گفت:  طي سالهاي اخیر با حمایت 
از ســازندگان داخلــي و برنامه هایي کــه جهت تأمین 
قطعات و لوازم یدکي ســاخت داخل کشــور انجام داده 
ایم بیش از 11 هزار قطعه صنعتی را بومی ســازی کرده 
ایــم  که در نتیجه نه تنها موجبــات کاهش توقفات در 
اثر فرسودگی قطعات وارداتی گردیده ایم  بلکه  شرایط 

افزایش تولید در واحدهای فرآوری ســنگ آهن خود را 
نیز ارتقاء بخشــیدیم، به طوری که ظرفیت 3 خط تولید 
کنســانتره ســنگ آهن را که هر یک دارای 1 میلیون و 
400 هزارتــن بودند به 2 میلیون و 100 هزار تن ارتقاء 
بخشــیدیم  و با بهره گیری از همین تجربه و تخصصص 
توانســتیم 2 خط جدید تولید کنسانتره  یعنی خطوط 
4 و 5 را  بــا ظرفیت اســمی 2 میلیون و 100 هزار تن 
طراحی و به بهره برداری برسانیم  و در مجموع ظرفیت 
تولید 5 خط کنسانتره را  از 7 میلیون و 500 هزار تن به 
10 میلیون و 500 هزار تن افزایش دهیم . همچنین به 
همین شیوه موفق شدیم  ظرفیت تولید گندله در واحد 
گندله ســازی مجتمع صنعتی چادرملو را از 3 میلیون و 

400 هزار تن به 4 میلیون تن ارتقاء بخشیم .
وی با تاکید بر اینکه تمامی قطعات ساخته شده داخلی 
عالوه بر قابلیت رقابت پذیری با قطعات خارجی ، همواره 
از کیفیت و راندمان کاری باالتری نیز برخوردار هستند 
افزود:  این شــرکت به منظور شناسائي قطعات یدکي و 
یافتن ســازندگان داخلي و تعیین نیازهاي مجتمع هاي  
معدنــی و صنعتــی چادرملو به لــوازم و قطعات یدکي 

کنترل و بازرســي قطعات در حال ســاخت و همچنین 
بازرســي قبل از ارســال به کارخانه ها و بازرسي مجدد 
در محل کارخانه ها، از مشــاورین  مجرب و کار آزموده 
داخلي بهره گیری نموده و با حمایت از این ســازندگان 
در حال حاضر هر یک از آنها دارای اعتبار و جایگاه باالی 
در ســطح کشور و جهان قرار گرفته اند و حتی به جمع 
صادر کنندگان تجهیزات و تکنولوژی به خارج از کشــور 

پیوسته اند .
رشد سود قابل توجه 214 درصدي  نماد کچاد :

مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پایان 
در پاســخ به این سوال که این شــرکت با نماد ) کچاد( 
در حال حاضر چه جایگاهی در بازار ســهام دارد گفت : 
روند ســود آوری چادر ملو که از سال 94 سیر صعودی 
داشته طی ســال 97 نیز سرعت بیشتری یافته و تحقق 
صددرصدی بودجه پیش بینی شــده برای سال 1397 
چشــم انداز مثبتی را پیش روی سهامداران این شرکت 
قرار داده اســت. بطوریکه چادرملــو در این مدت مبلغ 
66 هزارو 155  میلیارد ریال درآمد عملیاتي داشــت که  

125 درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است. 

نوریــان تصریح کــرد : در مجمع عمومی فــوق العاده 
چادرملو که بمنظور افزایش ســرمایۀ این شرکت اواخر 
ســال گذشــته برگزار شد،  با افزایش ســرمایه شرکت 
معدنــی و صنعتی چادرملو) ســهامی عام( از مبلغ  33 
هــزارو 500 میلیــارد ریال فعلی به 67  هــزار میلیارد 
ریال در 2 مرحله موافقت شــد. این افزایش سرمایه در 
مرحله اول 31 درصد ســرمایه فعلی یعنی از مبلغ 33 
هــزارو 500 میلیارد ریال به 44 هــزار میلیارد ریال  از 
محل مطالبات حال شدۀ ســهامداران و آوردۀ نقدی. و 
در مرحلــۀ دّوم از مبلغ 44 هزار میلیــارد ریال  به 67 
هزار میلیــارد ریال )معادل 69 درصد ســرمایۀ فعلی( 
 ، از محــل مطالبــات حال شــدۀ ســهامداران و آوردۀ 

نقدی است .
گفتنی است شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو اکنون 
با به ظرفیت رســیدن تولید محصوالت فوالدی خود، از 
امسال در صدد عرضه شمش فوالدی و آهن اسفنجی به 
بازار های بین المللی به ویژه منطقه بوده و در این راستا 
آماده دریافت ســفارش و نیز جذب سرمایه گذار جهت 

طرح های توسعه خود نیز می باشد. 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 70 - نیمه اول اردیبهشت 1398

ترقی اقتصادی : طی سال های مختلف، خیلی کم پیش آمده 
که نرخ سود بانکی و تورم در راستای هم قرار بگیرند. زمانی که 
روحانی دولت را به دست گرفت، نرخ سود بانکی 22 درصد بود. 
البته تورم هم رقم های باالی 30 درصد را طی می کرد. بعد از 
آن دولت مرتب نرخ تورم را کاهش داد و به تبع آن نرخ ســود 

بانکی هم کم شد.
حاال که تورم افزایش یافته است، اصولش این است که نرخ سود 
بانکــی هم افزایش پیدا کند.اما چند روز پیش رییس کل بانک 
مرکزی اعالم کرد که افزایش نرخ سود بانکی تنها باعث ناترازی 
بانک ها می شود و ســودها افزایش پیدا نمی کند. عبدالناصر 
همتــی، رییس کل بانک مرکزی هم در کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی صحبت هایی درباره نرخ سود بانکی 
کرد. او گفت: برنامه ای برای تغییر نرخ سود بانکی نداریم؛ زیرا 
افزایش نرخ سود بانکی سبب فشار به واحدهای تولیدی شده و 

ناترازی بانک ها را افزایش می دهد.
همتی در این نشســت تغییر نرخ سود بانکی را سبب فشار بر 
واحدهای تولیدی دانســت و ادامه داد: اگر شرایط فراهم باشد 
باید نرخ ســود بانکی را تعدیل کنیم اما فعال برای آن برنامه ای 
نداریم و باید در این زمینه شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد.

طی سال های مختلف، خیلی کم پیش آمده که نرخ سود بانکی 
و تورم در راستای هم قرار بگیرند. زمانی که روحانی دولت را به 
دست گرفت، نرخ سود بانکی 22 درصد بود. البته تورم هم رقم 
های باالی 30 درصد را طــی می کرد. بعد از آن دولت مرتب 
نرخ تورم را کاهش داد و به تبع آن نرخ سود بانکی هم کم شد. 
تا اینکه تورم تک رقمی شــد و نرخ سود سپرده بانکی هم روی 
15 درصد ایستاد. اما از خردادماه ماه سال 97، تورم مدام بنای 

افزایش گذاشــت و در نهایت ســال 97 را به رقم 26.9 درصد 
ترک کرد. اما نرخ ســود بانکی همــان 15 درصد باقی ماند. به 
همین دلیل هم کارشناسان معتقدند حاال که تورم رقمی حدود 

27 درصد را نشان می دهد سود سپرده بانکی هم باید افزایش 
پیدا کند، در غیر این صورت، مردم پول هایشــان به بازاری پر 

سود تر خواهند برد و دوباره بازارها شاهد نوسان خواهند شد.

بهاالدین حســینی هاشمی، کارشناس مسایل بانکی می گوید: 
رئیــس کل بانک مرکــزی در حالی از عدم افزایش نرخ ســود 
بانک ها صحبت می کند که بارها ثابت شده که نرخ سود بانک ها 
از دســتور تبعیت نمی کنند و بانک ها برای جذب و نگهداری 
مشتریان خود دست به اقدامات مختلف می زنند. بنابراین نرخی 
که پسند بازار است با تخلف، تقلب و رقابت های ناسالم راهش 

را پیدا می کند.
او معتقد است: این موضوع هم مانند سیل است، نمی توان جلوی 
آن را گرفت. هر مانعی بر سر راهش باشد تخریب می شود. نرخ 
سود بانکی مانند سیل باید به مسیر درست هدایت شود. ایجاد 
مانع مقابل آن تنها باعث تخریب می شــود. االن در مسئله ارز 
هم شــاهد این دســتوری عمل کردن و رفتار بازار هستیم. با 
تصمیماتی که بانک مرکزی گرفت، قیمت ارز چند نرخی شد و 
درنهایت قیمت به دلخواه بازار همچنان خریدوفروش می شود. 
حاال اگر بانک مرکزی اجازه افزایش ســود بانکی را ندهد، بازار 

سیستم خودش را پیدا می کند تا به تعادل برسد.
حسینی هاشمی معتقد است: عدم افزایش نرخ سود بانکی باعث 
می شود که موسســه های غیرمتمرکز رشد کنند. سازمان های 
کاله بــردار و فرصت طلــب پول و ســرمایه مــردم را در قالب 
پیش فروش ها و پیشنهاد پرداخت سود بیشتر از مردم می گیرند 
و بازهم چند ســال دیگر باید شــاهد موسسه های غیرمجازی 
باشــیم که پول زیادی را در اختیار گرفتــه  و تخلف کرده اند. 
مانند همین ماجرایی که چند ســال اخیر شــاهدش بودیم و 
پرونده های تخلــف و کاله برداری هایی که پول زیادی از مردم 
گرفته و باری به مشــکالت دولت اضافه کرده اند. بنابراین ادامه 

این روند پیامدهای بدی برای سیستم بانکی به دنبال دارد.

ترقی اقتصادی : پایگاه اطالع رسانی دولت خبر داده که با 
پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، طرح اصالح 
نظام پولی کشــور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی 
کنونی و تعریــف واحد پولی جدیــد و بازنگری در اقطاع 
اســکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.
آنطور که در خبر آمده تغییر جدی شده و پول ملی از ریال 
به تومان تبدیل خواهد شــد و ظرف شش ماه نیز مقررات 
قانونــی مربوط به چگونگــی عملیات حســابداری، مالی  
مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت های مالی 
داده های تاریخی، ثبت اطالعات، اصالح دفاتر و حســاب ها 
و گرد کردن اعداد، در دستگاه های اجرایی تصویب خواهد 
شــد.اگرچه این اقدام سابقه ای حدود 100 سال در جهان 
دارد، اما نگاهی به کشــور هایی که پول ملی خود را تغییر 
داده اند، نشان می دهد که در اکثریت قریب به اتفاق آن ها 
پول ملی بعد از بحران های مالی، تغییر سیاست های جدی 
در اقتصاد یا جنگ تغییر یافته، نه اینکه تغییر پول ملی به 
اصالح نظام مالی به عنوان پایه اصلی به آن نگریسته شود.
سایت اطالع رسانی دولت مدعی شده است که حذف چهار 
صفر و تغییر نام پول ملی به تومان باعث می شــود: 1- در 
کوتاه مدت آثار روانی مثبتی به همراه داشته باشد. 2- مانع 
از استهالک اســکناس به دلیل نگهداری آن در حجم باال 
هزینه باالی چاپ و امحای اسکناس می شود. 3- استهالک 
باالی دســتگاه های خودپرداز و پول شــمار کم می شود و 
باالخره تســهیل و بازیابی نقش ابزار های پرداخت نقد در 

تبادالت پولی داخلی صورت خواهد گرفت.
اما در پاســخ به این ســؤال ادعای مطرح شده اگرچه در 
حقیقت حــذف چهار صفر با پول های چاپ چک پول های 
50 هزار تومانی )شبیه به 5 یورویی( برای عید 98 و حذف 
چهــار صفر از آن و کمرنگ کــردن چهار صفر از پول های 
10 هزار تومانی خود بیانگر آغاز این تغییرات است و مردم 

هیچ آثار روانی مثبتی در آن ندیده اند!
درباره ادعای حذف اســتهالک باالی اسکناس و خودپرداز 
نیــز در عمل با حذف پول های خرد از چرخه داد و ســتد 
بعید اســت تعداد پول ها برای داد و ستد کاهش چشمگیر 

پیــدا کند و با توجــه به حجم باالی تجــارت الکترونیک 
در عمل چاپ پول های جدیــد خود هزینه مضاعفی برای 
استهالک گســترده پول های موجود در میان مدت خواهد 
بود؛ بنابراین اســتدالل های موجود چنــدان قابل توجیه و 
قابل قبول برای کار شکلی و ظاهری حذف صفر ها در بازار 

پول نیست.
نکته مهم تر دیگری که موضوع استهالک را در سیستم های 
پوز و دستگاه های خودپرداز و یا پول اسکناس به طور کلی 
زیر ســؤال می برد، ادامه جریان افزایش نرخ تورم است که 
در عمل این اقــدام تکرار حذف صفر را در یک بازه زمانی 
کوتاه تر میســر می کند و در عین حال این پیام را می دهد 
که اوضاع با حذف صفر ها هم بهبود نیافت که این موضوع 
نیز برخالف ادعای مطرح شــده می توانــد به عامل روانی 

منفی برای مردم در نظر گرفته شود.
در همین راستا ،احمد حاتمی یزد، اقتصاددان معتقد است: 
حذف صفر از پول ملی تاثیری در فاکتورهای اصلی اقتصاد 

ندارد. یعنی اگر 10 هزار ریال، در عمل یک تومان شــود 
نه اشــتغال بیشتر شود و نه سود بانکی، نه تورم و نه رشد 
اقتصادی در حد مطلوب قرار می گیرد. درواقع پارامترهای 
اصلی اقتصاد اصــاًل به تعداد صفرهای پــول ملی مربوط 
نیســتند. از طرفی هم وضعیت اقتصادی کشــور بی ثبات 
است. تحریم های امریکا علیه ایران اعمال شده است. تورم 
رو به افزایش اســت و برای رشد نقدینگی هم فکری نشده 
اســت. بنابراین درواقــع حتی با در نظــر گرفتن مطلوب 
بودن حــذف صفر از واحد پول ملی در زمان درســتی از 
آن صحبت نشــده اســت. درواقع به اعتقاد من این اقدام 
تنها اقدامی ویترینی اســت تا مســائل حاد دیگری که در 
دســتور بانک مرکزی اســت نادیده گرفته شود. اما بانک 
مرکزی باید به دنبــال پیداکرد راه هایی برای روابط بانکی 
بین المللی باشــد. در حــال حاضر روابط بانکــی ایران با 
کشورهای خارجی بسیار مسئله ساز است و شاید در آینده 
 FATF .حتی نان و گوشــت مردم را تحت تأثیر قرار دهد

را کامــاًل اجرا نکرده ایم و تا زمانــی که آن را انجام ندهیم 
در سیستم بین المللی روابط بانکی کاری از پیش نخواهیم 
برد. به این ترتیب بهتر اســت به جای صرف زمان در تدوین 
بخشــنامه ها و آیین نامه هایهزینه بــر و بی تأثیــر، اقدامات 

مؤثربرای بهبود شرایط انجام شود.
به گفته او، تمام اسکناس های کشور از هزار تومان و حتی 
کمتر تا 10 هزارتومانی و بیشتر باید تغییر کند. تغییر تمام 
این اســکناس ها هزینه دارد و در مقابل هیچ ســودی هم 
برای اقتصاد کشور ندارد. بااین حال تنها توجیهی که برای 
حذف صفر از واحد پول ملی گفته می شود، این است رقم 
ترازنامه شــرکت ها و بانک ها و گزارش های مالی و ادارات 
آمار کوچک می شــود. اما حذف صفر اقدامی است که باید 
زمانی انجام شــود که ثبات اقتصادی به کشــور برگشته 
باشد. تا زمانی که ثبات اقتصادی نداشته باشیم، نمی توانیم 

چنین اقدام لوکسی انجام دهیم.
البته حذف صفر از واحد پول ملی اقدامی اســت که بعضی 
کشــورهای جهان به آن پرداخته اند. اما آن ها زمانی چنین 
اقدامــی را انجــام دادند که اقتصادشــان ثبات داشــت و 
تورمشــان رو به کاهش و پایدار بوده است. رشد اقتصادی 
در این کشــورها به حد قابل قبول و پایــدار درآمده بود و 
حذف صفر عماًلمی توانست توجه بین المللی اقتصاد آن را 
بهتر نشــان دهد. اما چنین فاکتورهایی در وضعیت کنونی 

اقتصاد ایران مشاهده نمی شود.
حاتمی یــزد تاکید کرد: اگر در شــرایط فعلی که اقتصاد 
ثبات نــدارد، صفرهای پول ملی حذف شــود، براثر تورم 
دوباره همیــن صفرها برمی گردد. اگر بــدون برنامه ریزی 
چنیــن اقدامــی انجام شــود، تنهــا هزینه هــای اضافی 
روی دســت اقتصاد می گــذارد. به طور مثــال می توان به 
نمونه زیمباوه اشــاره کرد که تابه حــال اگر نگوییم ده بار 
حداقــل چندین بــار چنین اقدامی انجام داده اســت، اما 
دوبــاره به دلیل عدم ثبــات در اقتصــادی صفرها دوباره 
برگشــته اند.ترکیه هــم چند ســال گذشــته حذف صفر 
 از پــول ملی اش را انجــام داد، اما زمانی ایــن کار را کرد 

که ثبات داشت.

پرهیزبانکمرکزیازاقداماتویترینی
پارامترهای اصلی اقتصاد به تعداد صفرهای پول مربوط نیست

دورخیز بانک صادرات برای جهش بزرگ
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک صادرات ایران از جذب 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید طی سل 97 
در این بانک خبر داد و گفت: سال 98 سال »جهش بزرگ« برای بانک صادرات ایران است که محوریت 
آن تسهیل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با ارائه طرح های نوین بانکی است.حجت اله صیدی 
در پنجمین همایش سراسری مدیران عالی این بانک که با هدف تبیین سیاست ها و برنامه های عملیاتی 
سال 98 برگزار شد، ابراز کرد: سهم بازار بانک در سال 97 بیش از یک درصد افزایش یافته که همزمان 
با جذب منابع جدید و افزایش ســرمایه امکان بیشــتری برای خدمت رسانی به تولید فراهم شده است.

صیدی کاهش مطالبات معوق، انضباط مالی، تسریع در عملیات ارزی، کاهش بروکراسی اعتباری و تربیت 
بانکداران برتر را در قالب الزامات کلیدی بانک در سال 98 برشمرد و تاکید کرد: خدمات نوین بانکداری 
الکترونیک در سال 98 با جدیت ارتقا خواهد یافت.وی کاهش هزینه ها، مشتری مداری، رعایت قوانین و 
مقررات، حرفه ای گری، توجه به حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی را از جمله مواردی دانست که در 

سال پیش رو در ارکان بانک صادرات ایران با رویکرد جدی تری دنبال خواهد شد.

  تمدید مهلت شرکت 
در جشنواره پولتو راحت بریز!

ترقی اقتصادی: مهلت شرکت در جشنواره »پولتو راحت بریز!« که از ابتدای اسفند ماه سال گذشته و 
در بستر اپلیکیشن »بله« آغاز شده بود، تا نیمه اردیبهشت ماه تمدید شد.پیش از این اول اردیبهشت ماه 
زمان پایان شــرکت در این جشنواره اعالم شده بود، اما استقبال گسترده مخاطبان و کاربران باعث شد 
این مهلت تا پانزدهم اردیبهشت تمدید شود. نصب و انجام تراکنش در اپلیکیشن »بله«، شرط الزم برای 
شــرکت در جشنواره است.استفاده از خدمات کارت به کارت، دریافت موجودی، دریافت صورتحساب و 
خرید شارژ در اپلیکیشن »بله« می تواند شانس برنده شدن در این جشنواره را بیشتر کند. دعوت دیگران 

به »بله« نیز می تواند برای شرکت کنندگان در جشنواره امتیاز آور باشد.

 پیشگامی بانک ملت در خدمات رسانی 
به استان لرستان

ترقی اقتصادی: مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اســتان لرستان گفت: ورود بانکها در 
خصوص کمک رسانی به مناطق سیل زده دارای تنوع زیادی از جمله کمک های آنی شامل اقالم متنوع 
بر حسب جدول زمان بندی که در مناطق اعالم شد یا با هماهنگی استانداری یا بصورت مستقیم انجام 
می شد.بهزاد منصوری عنوان کرد: چرخش نقدینگی وپول در این منطقه با وقایعی که پیش آمد از الزامات 
کاری بود و بانکها با ارسال دستگاه های ATM سیار به منطقه و تامین پول نقد مورد نیاز سرعت گردش 
و نقدینگــی در بــازار منطقه را تقویت و ازحالت غیر متعادل خارج کردند. وی در ادامه افزود: بانک ها با 
راه اندازی شعبه های خود در کمترین زمان ممکن با اولین برقراری امکانات دیتا شروع به برقرارکردن 
ارتباطات کردند و این امر باعث شد مباحث و تراکنش های مالی را در مجموعه نظام بانکی داشته باشیم.

منصــوری در خصوص حمایت هــای بانک ملت در این زمینه گفت: بانک ملت در بین بانکها در جهت 
کمک و خدمت رسانی پیشگام بود و خوشبختانه به موقع به وضعیت پیش آمده ورود کرد و حمایت های 
قابل توجهی را انجام داد و بنده ازنزدیک شاهد حمایت ها و کمک های آنها بودم و به نوبه خود از طرف 

استانداری استان لرستان ار این مجموعه ی اقتصادی تقدی وتشکرمی کنم.

ارائه خدمات ارزی به تعاون گران و فعاالن اقتصادی
ترقی اقتصادی: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون گفت: شرکت صرافی توسعه تعاون 
بســته های خدمات ارزی به تعاون گران و کارآفرینان ارائه می دهد.حجت اله مهدیان رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مجمع سالیانه شرکت صرافی توسعه تعاون با اشاره به مدیریت راهبردی 
بانک توسعه تعاون بر شرکت های تابعه این بانک باهدف تکمیل زنجیره ارزش خدمات بانک توسعه تعاون 
اظهار داشت: شرکت صرافی توسعه تعاون مأموریت ها و رسالت مشخصی برای ارتقای بسته خدمات مالی و 
بانکی به تعاون گران و کارآفرینان بر عهده دارد.وی گسترش فعالیت های کارگزاری و انعقاد قراردادهای جدید 
را ازجمله مهم ترین اقدامات قابل تصور شرکت صرافی دانست و ارائه بسته های متنوع ارزی به همراه شناسایی 
نیازهای ارزی تعاون گران را از الزامات تحقق مأموریت مشترک این شرکت و امور بین الملل بانک عنوان نمود.

طرح تسهیالتی افق ملل تمدید شد
ترقی اقتصادی: موسسه اعتباری ملل، طرح تسهیالتی افق را تا پایان خردادماه آینده تمدید کرد.این 
موسسه اعتباری به منظور حمایت از تولید داخلی و در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، طرح 
تســهیالتی افق را تمدید کرد.براساس این گزارش، در این طرح برای خرید کاالی ایرانی تا 45 میلیون 
تومان برای افراد حقیقی و 135میلیون تومان برای افراد حقوقی در نظر گرفته شــده اســت. نرخ سود 
تســهیالت افق 18درصد اســت که در مدت 48 ماه قابل بازپرداخت خواهد بود. بنا بر این گزارش، برای 

دریافت این تسهیالت باید حساب بلندمدت با مبلغ دلخواه افتتاح شود.

طرح سپرده طالیی بانک رفاه تمدید شد
ترقی اقتصادی: مهلت زمانی پرداخت تســهیالت در قالب "طرح سپرده طالیی" بانک رفاه تمدید شد.در 
راستای تنوع بخشی به سبد خدمات اعتباری و با هدف جلب رضایت عموم مشتریان، مهلت زمانی پرداخت 
تسهیالت در قالب طرح " سپرده طالیی" بانک رفاه تا پایان اسفند ماه سال 1398 تمدید شد.گفتنی است، در 
این طرح، تمامی اشخاص حقیقی که نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت طالیی رفاه اقدام 
کنند، ضمن بهره مندی از سود علی الحساب، امکان اخذ تسهیالت به نام خود و یا بستگان درجه یک ایشان 

)شامل: پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر( در قبال توثیق سپرده بلند مدت طالیی را خواهند داشت.

 حمایت از هنر ۸00 ساله دارایی بافی 
توسط بانک سامان

ترقی اقتصادی: بانک ســامان در راستای مسئولیت اجتماعی خود با هدف حمایت از صنایع دستی و 
فرهنگی کشور اقدام به انتشار کتاب نفیسی درباره هنر دارایی بافی کرد.زمینه اصلی این کتاب اختصاص به 
تبیین نگاه جدیدی در صنایع دستی شهر یزد دارد که با رویکردی خالقانه هنر ترمه دارایی را با دارایی بافی 
ترکیب کرده است.بر اساس این گزارش، خاستگاه هنر دارایی  بافی با قدمتی 800 ساله در شهر یزد است 
که بر این اســاس بانک سامان ضمن آغاز فاز مطالعاتی و پژوهشی در مورد این هنر دیرینه دستاوردها 
و تجارب جدید هنرمندان امروزی را نیز دســتمایه کتاب قــرارداده تا کتابی کامل و جامع در خصوص 

ترمه دارایی تهیه و منتشر کند.

تسهیالت بانک مسکن در مرز 20 هزار میلیارد تومان
ترقی اقتصادی: بانک مسکن در یکسال 97 موفق شد نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان انواع تسهیالت 
پرداخت کند که بیش از 90 درصد آن در بخش مسکن و ساختمان بوده است.در سال گذشته بانک مسکن 
در مجموع رقمی معادل با 19 هزار و 770 میلیارد تومان انواع تسهیالت پرداخت کرد. این میزان تسهیالت 
که در قالب 519 هزار و 365 فقره انواع تسهیالت ساخت مسکن، خرید مسکن، تعمیر منزل و در عین حال 
به سایر بخش های اقتصاد پرداخت شده است، به لحاظ ارزش ریالی و همچنین تعداد تسهیالت از رشد قابل 
توجهی برخوردار بوده است.تعداد تسهیالتی که سال گذشته توسط بانک مسکن به کل بخش های اقتصاد 
)با اولویت بخش مسکن( پرداخت شد 24 درصد نسبت به یکسال 96 رشد پیدا کرد. همچنین ارزش ریالی 
کل تسهیالت پرداختی توسط بانک مسکن نیز در سال 97 معادل 13 درصد بیشتر از سال 96 بوده است.

نرخ حق الوکاله بانک سینا در سال ۹۸ اعالم شد
ترقی اقتصادی: نرخ حق الوکاله بانک سینا برای انواع سپرده های سرمایه گذاری در سال مالی 1398 
معادل 3 درصد خالص منابع سپرده گذاران اعالم شد.با عنایت به بخشنامه و دستورالعمل بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های مشتریان در بانک سینا در سال 1398 
به  میزان 3 درصد خالص منابع سپرده گذاران برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت 
مصارف مشاع، تعیین و جهت اطالع عموم اعالم می گردد.حق الوکاله مبلغی است که بانکها می توانند در 

قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران، از آنان دریافت کنند.

امداد رسانی بانک پاسارگاد در مناطق سیل زده
ترقی اقتصادی: اسماعیل دوستی عضو هیأت عامل بانک پاسارگاد در بازدید از مناطق سیل زده استان لرستان 
با خادمی استاندار لرستان دیدار کرد و از سوی بانک پاسارگاد برای امدادرسانی اعالم آمادگی کرد.در این دیدار 
خادمی استاندار لرستان وضعیت مناطق سیل زده را تشریح کرد و از مسئوالن بانک های کشور درخواست نمود 
که در عرصه کمک به مردم آسیب دیده از سیل حضور یابند.اسماعیل دوستی، عضو هیأت عامل و نماینده بانک 
پاسارگاد در این دیدار آمادگی خود را برای امداد به مردم سیل زده و به ویژه همکاری در زمینه بازسازی مدارس، 
مراکز خدمات رسان عمومی و کمک های مستقیم به مردم اعالم نمود.اسماعیل دوستی از طرف مدیرعامل و 
مدیران ارشد بانک پاسارگاد از پلدختر و معموالن بازدید نمود و تصریح کرد: خسارات وارده بسیار سنگین و 
غیر قابل تصور است، اما حضور نیروهای مردمی، سپاه و ارتش بسیار پر رنگ است و مسئوالن دولتی پای کار 

هستند ولی خسارات و نگرانی مردم به حدی زیاد است که تالش وافر می طلبد.

اخبار کوتاه

بازار پول4

ترقی اقتصادی : ســال 97 بازار طال نیز در سایه تکانه های ارزی با نوسان و رشد شدید 
مواجه بود و ولع خریداران طال برای تغییر ماهیت رالن به کاالی سرمایه خصوص مسکوک 
طال باعث شــد انواع سکه با حباب قیمتی 10 تا حدود 100 درصدی مواجه شوند. حاال 
افزایش یا کاهش حباب مسکوک و تثبیت یا صعود قیمت طال در سال 98 به متغیرهای 

زیادی گره خورده و همین پیش بینی را سخت می کند.
معامالت بازار طالی ایران سال 97 را در حالی آغاز کرد که قیمت هر گرم طالی 18 عیار 
در این بازار در محدوده 153 هزار تومان قرار داشت و هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
نیز حدود یک میلیون و 570 هزار تومان معامله می شــد؛ اما در سایه رشد قیمت ارز آزاد 

سریعاً قیمت طال نیز وارد یک روند صعودی پرقدرت شد.
در این شرایط هرچند تغییرات قیمتی طالی جهانی چندان قابل توجه نبود اما تکانه های 
شــدید ارزی و ورود تقاضای ســنگین به بازار طال کافی بود تا رشد چند صد درصدی را 
بــرای فلز زرد رقم بزند به گونه ای که قیمت هر گرم طالی 18 عیار در بازار تهران، از اول 
فروردین 97 تا چهارم مهرماه این سال توانست با رشد 260 درصدی به حوالی 560 هزار 

تومان نیز برسد.
در ادامه اما، با ورود ســخت گیرانه بانک مرکزی به بازار ارز و ســاماندهی آن، در کنار افت 
قیمت دالر از حوالی 20 هزار تومان به محدوده 10 تا 12 هزار تومان، قیمت طال نیز افت 
شدیدی را تجربه کرد و قیمت هر گرم طالی 18 عیار بعد از یک ماه با 42.8 درصد افت 

از محدود 560 هزار تومان به حوالی 320 هزار تومان رسید.
در این میان انتظار می رفت با ورود سکه های پیش فروش شده بانک مرکزی که از زمستان 
96 آغاز شده بود، وضعیت بازار مسکوک تا حدی آرام تر شود اما از اردیبهشت ماه که تحویل 
سکه های پیش فروش شده یک ماهه آغاز شد، ورود این سکه ها جز اثراتی روانی کوتاه مدت 
تأثیری بر روند قیمتی بازار نداشت. حتی حراج بسته های 20 تا 100 تایی سکه در بانک 
کارگشایی نیز آن گونه که انتظار می رفت نتوانست عطش خرید بازار را فروبنشاند و اتفاقاً در 
اولین روز حراج، در رقابت خریداران قیمت نهایی معامله باالتر قیمت بازار آزاد کشف شد.

باوجوداین، با افت قیمت طال، قیمت مسکوک طال در بازار داخلی نیز وارد روند نزولی شد 
و قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدیدی که در چهارم مهرماه به حوالی 5.5 میلیون 
تومان رسیده بود، با حدود 32 درصد افت به زیر 3 میلیون و 800 هزار تومان رسید. دلیل 
اختالف حدود 10 درصدی میزان افت قیمت طال با میزان افت قیمت مسکوکات، حفظ 

حباب قیمتی مسکوک بود که بخش عمده آن ناشی از متوقف شدن پیش فروش سکه از 
سوی بانک مرکزی و سرازیر شدن تقاضای مازاد به بازار طال ناشی شد.

در ادامه، از 4 مهر به بعد که مدیریت ارزی بانک مرکزی منسجم تر شد و به کاهش هم زمان 
قیمت در بازارهای دالر، طال و مسکوک دامن زد، انتظار می رفت بازار به نوعی ثبات قیمتی 
برســد اما این انتظارات نیز برآورده نشد و دوباره قیمت های کشف شده در این سه بازار 
بخشی از اصالح خود را جبران کردند تا سال 97 با قیمت 425 هزار تومان برای هر گرم 
طــالی 18 عیار و قیمت 4 میلیون و 660 هزار تومان برای ســکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید بسته شود.
چشم بازار طال به تحرکات ارزی
محمــد کشــتی آرای، عضو هیــات مدیره 

اتحادیــه طال و جواهــر در تحلیل بازار 
ســکه و طال در ســال جاری گفت : 
قیمت طال و ســکه در بــازار داخلی 
نیست  پیش بینی  قابل  به هیچ عنوان 
چراکه پارامترهای زیادی برای تغییر 
وجود دارد که هرکدام اثر قابل توجهی 
بر قیمت فروش طال و ســکه دارند و 
عمالً قابل تحلیل نیســتند. در مقابل 
اما، نــرخ طالی جهانی، به عنوان یکی 
از فاکتورهای اثرگذار بر قیمت طالی 
داخلی قابلیت تحلیل پذیری بیشتری 
دارد و می تواند از جهاتی به پیش بینی 
زوایایی از رونــد قیمتی طالی داخلی 

کمک کند.
وی گفــت : فعالً تحلیلگــران اقتصاد 

جهان پیش بینی کرده اند که در سال 
2019 استخراج طال در جهان حدود 

5 درصد نســبت به سال قبل کاهش 

یابد. کاهش استخراج طال با توجه به ذخیره سازی طال توسط بسیاری از کشورها و تبدیل 
ذخایر ارزی کشورها به ذخایر طال می تواند تأثیر قیمتی بر اونس جهانی داشته باشد و با 
توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید طال در سایه کاهش استخراج، به رشد 5 درصدی 

قیمت جهانی طال منجر شود.
کشتی آرای گفت : اگر این تحلیل محقق شود، قیمت طال در بازار ایران نیز می تواند با فرض 
ثابت بودن سایر متغیرهای کلیدی، به همین میزان رشد کند اما بحث بازار طالی داخلی به 
همین سادگی نیست و متغیرهای زیادی، خصوصاً نرخ ارز اثرگذاری باالیی در کشف قیمت 

طال دارند که عمالً قدرت تحلیل واقعی قیمت در این بازار را از بین می برند.
عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهرتصریح کرد : در شرایط فعلی بازار، قیمت ارز قابل 
پیش بینی نیست و پیرو همین مسئله تحلیل بازار طال هم سخت شده است همچنان که 
در روزهای اخیر رشــد نرخ ارز به رشد قیمت طال هم دامن زده و قیمت سکه تمام طرح 

جدید را به مرز 5 میلیون تومان رسانده است.
محمد کشــتی آرای افزود: نکته دیگری که در بازار طــالی ایران وجود دارد، بروز حباب 
قیمتی در مسکوکات است که باعث شده قیمت مسکوک فراتر از رشد قیمت طالی به کار 
رفته در آنها افزایش یابد. عمده ترین دلیل حبابی شدن قیمت مسکوک طال در بازار ایران 
متناسب نبودن عرضه و تقاضای مسکوک در بازار است که این مسئله هم دلیل خاص 
خود را دارد. برخالف طال، مســکوکات قابل واردات از خارج یا ساخت توسط افراد 
مختلف را ندارند و ضرب و عرضه آنها به بازار فقط در اختیار بانک مرکزی است.

وی گفــت : در این وضعیت ارائه تحلیل درســت از وضعیت بازار طال و 
مســکوک در سال 98 کاری سخت و ناشدنی است اما در سطح 
کالن، اگر بازار ارز با ثبات واقعی مواجه شود، بازار طال نیز 
از آن تبعیت می کند و اگر تغییرات شاخص های 
کالن به تقویت ارزش رالب و کاهش 
تمایل مردم برای تغییر ماهیت رال  
خود بینجامد، حباب قیمتی در 
بازار مسکوکات نیز به تدریج با 
متناسب شدن عرضه و تقاضا 

تخلیه می شود.

 پیش بینی بازار طال و مسکوک غیر ممکن است 

ابهام درادامه یاپایان  حرکت طالیی طال

تبعات افزایش پیدا نکردن سود سپرده بانک ها چیست؟
منتظرظهورموسسه های غیرمتمرکزپولی باشید  



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 70- نیمه اول اردیبهشت 1398

ترقی اقتصادی : ســال 97 را می توان یکی از سال های پرتالطم تاریخ اقتصاد ایران 
دانست. صنعت در این سال به روایت صنعتگران وضعیت چندان مطلوبی نداشت که 
دلیــل اصلی آن را بیش از هرچیز باید در » خودتحریمی« خالصه کرد. با این وجود 
برخی معتقدنــد می توان با مدیریت و تکیه بر منابع داخلی، قدم در راه شــکوفایی 

صنایع گذاشت.
به ادعای صنعتگران، صنعت کشــور در ســال 97 یکی از سیاه ترین سال های خود 
را گذرانده اســت؛ چرا که هم درگیر تحریم های خارجی بود و هم »خود تحریمی« 
داخلی. بااین وجود، آخرین آمارهای منتشرشده در خصوص تعداد جوازهای تأسیس 
از سوی وزارت، صنعت، معدن و تجارت که مربوط به 9 ماهه ابتدایی سال 97 است 
نشــان می دهد  در همین مدت، 16 هزار و 694 فقره جواز تأسیس صادر شده است 
که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، حاکی از افزایش 18.9 درصدی در تعداد 

89.1 درصدی در سرمایه گذاری و 24.3درصدی در اشتغال است.
تغییر در سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اتفاقات مهم سال 97 برای 
صنعت کشور بود. رضا رحمانی که جایگزین محمد شریعتمداری شد، افزایش سهم 
و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، توســعه اشتغال پایدار صنعت 
توســعه مگا پروژه ها و به خصوص SMEها در دوران تحریم ها را به عنوان ســرفصل 

برنامه های خود اعالم کرد و در اولین حضور خود در اتاق ایران و جمع فعاالن بخش 
خصوصی، با قول هایی که برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی داد، رای اعتماد 

فعاالن اقتصادی را هم گرفت.
وی همچنین هفدهم بهمن ماه ســال 97 با تاکید بر این نکته که امسال نیاز تأمین 
ســرمایه در گردش در تولید به دلیل شــرایط ویژه اقتصادی بیشتر شده، از تزریق  

40 هزار میلیارد تومان ســرمایه در گردش به واحدهای 
تولیدی خبر داد. امــا مهم ترین خبر حوزه صنعت در 
آخرین ماه ســال 97 انعقاد تفاهم نامــه همکاری با 

کشــور عراق بود که در پی سفر حسن روحانی 
به بغداد اتفاق افتاد. طــی این تفاهم نامه 
قرار شــد همه بازار های مرزی دو کشور 
فعال و نمایشــگاه دائمی ایران در عراق 

برگزار شود.
فرصت رشد صادرات صنایع با 

تغییر فرهنگ مدیریت
ابوالفضل روغنی گلپایگانی: معتقدم سال 98 

به رغم تمام پیش بینی های منفی که می شود، سال خوبی برای صنایع کشور است؛ به 
شرط آنکه بتوانیم تهدیدهای ناشی از اعمال تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم. تنها 
کافی است تا همانطور که رهبری هم تاکید کرده اند، »رونق تولید« که طی چندین 
ســال گذشته هم بسیار به آن توجه شده، در دســتور کار سیاست گذاران قرار گیرد 
اما متاسفانه درگیر فرهنگ غلطی هستیم که باعث می شود همه شرایط را منفی و 

علیه خود تلقی کنیم.
 اگر بتوانیم با اصــالح مدیریت و توجه به منابع و تقاضای 
داخلی، پول های سرگردان را جذب تولید کنیم و انگیزه 
ســرمایه گذاری را افزایش دهیم، می توانیم انتظارداشته 
باشــیم با افزایش نرخ ارز، صــادرات صنایع رونق گیرد. 
کما اینکه این فرصت در سال 97 به وجود آمد و برخی 
از صنایع با بهره گیری از این فرصت در حال حاضر 
بهترین شرایط دوران فعالیت خود را می گذرانند. 
تولیدکننــدگان ما باید در ســال جدید کیفیت 
تولیــد و توزیع خود را بــر مبنای تقاضای داخلی 

قرار دهند.

ترقی اقتصادی : برای حذف فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی 
در حوزه اقتصاد، عالوه بر اجرای دقیق قانون، ضروری اســت که 

دولت نیز زمینه های رانتخواری را از میان بردارد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید اگر عوامل، زمینه ها 
و دریچه های ارتکاب تخلف و رانت بسته شود، فساد در کشور به 
شــکل چشم گیری کاهش خواهد یافت. ناصر ریاحی البته مهم 
ترین مطالبه کنون فعاالن اقتصادی از دولت را اجرای صحیح و 
دقیق قانون بهبود مســتمر محیط کســب و کار می داند و می 
گوید:» مهمترین ابزاری که اتاق و تشــکل ها برای رســیدن به 
مطالبات شــان دارند، بدون تردید »قانون بهبود مستمر محیط 
کســب وکار « است  و مهمترین مأموریت اتاق در دوره پیش رو 

پیگیری و مطالبه اجرای کامل این قانون است.«

او در ادامه به ویژگی های این قانون اشاره کرده و ادامه می دهد: 
»اگر نظر مشــورتی اتاق و تشکل ها در تولید قوانین، مقررات و 
تصمیم ها اخذ شود؛ اگر مشکالت آنان در شورای گفتگو مطرح 
شــود و طبق قانون دولت مکلف به تعیین تکلیف آن مشکالت 
باشــد؛ اگر در فعالیت های اقتصادی اولویت با بخش خصوصی 
باشد و » شورای رقابت« به این امر نظارت کند و اگر دادگاه های 
اختصاصی تجاری تشکیل شود و قضات متخصص به دعاوی له 
یا علیه تجار و صنعتگران رســیدگی کنند و درنهایت هم اجرای 
اصل 44 قانون اساسی شــتاب بگیرد و خصوصی سازی محقق 
شود، عمده مشکالت فعاالن بخش خصوصی حل می شود و این 
فعاالن می توانند نقش خود را در اقتصاد به شایستگی ایفا کنند.«
به گفته او اجرای قانون پولشــویی و ســایر قوانیــن مربوط به 

ایــن موضوع هم می تواند ضربه اساســی به بخش رانت خوار و 
غیرشفاف اقتصاد وارد کند، بنابراین اجرای دقیق قانون مبارزه با 

پولشویی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به فعالیت های زیرزمینی 
در اقتصاد ایران و آســیب های آن هم اشاره کرده و در خواست 
فعاالن بخش خصوصــی را تصویب لوایح و طرح های مربوط به 
شفافیت و اصالح قوانین تجاری و مالیاتی اعالم می کند و ادامه 
می دهد:» برای حذف فعالیت هــای زیرزمینی و غیرقانونی در 
حوزه اقتصاد، عالوه بر اجرای دقیق قانون، ضروری است که دولت 
نیز زمینه های رانتخواری را از میان بردارد. اتاق در حد ظرفیت 
هــای خود مشــورت الزم را به دولت ارائه کــرده و انجام آن را 
پیگیــری خواهد کرد اما اگر عوامل و دریچه های ارتکاب تخلف 

و رانت بســته شوند، به خودی خود فساد کم و کمتر می شود و 
ناگزیر روزی به استثناء تبدیل می شود.«

ریاحی می گوید:» وجود فعالیت های زیرزمینی در اقتصاد، بالی 
جان کســب و کارهای شفاف شده اســت. عالوه بر اینکه وجود 
این نوع فعالیت ها باعث تشــویش ذهن مسئولین و ایجاد سوء 
ظن نسبت به کل فعاالن بخش خصوصی می شود که حتی در 
بسیاری از موارد این سوء ظن منجر به سوء رفتار و برخورد با سره 
و ناسره به یک رویه می شود. نوع برخورد مأمورین مالیاتی و بیمه 
و غیره و رویه های اتخاذ شده توسط آن ها تنها مشتی از خروار 
اســت. به اعتقاد من اتاق موظف است که خواستار حذف عوامل 
این زمینه ها شود تا هم ساختار اقتصاد کشور سامان بگیرد و هم 

بخش خصوصی سالم و قانونمند رشد کند و تکثیر شود.«

ترقی اقتصادی : بهبود مســتمر محیط کســب و کار از اوایل دهه 90، صاحب 
قانون شده است  و از سال های پیش تر به عنوان اصلی ترین مطالبه بخش خصوصی 
مطرح اســت. فضای کســب و کار به مجموعه فرایندهای الزم برای انجام فعالیت 
اقتصادی گفته می شــود که ناشی از سیاست  گذاری ها و رفتار حاکمیت در بخش ها 
قانون گذاری، قضایی و اجرایی اســت. سال گذشته برای فعاالن اقتصادی به سختی 
گذشــت چراکه فضای اقتصاد کالن ثبات خود را از دســت داد و کسب و کارها را 
به چالش کشــید. التهابات بازار ارز با بخشــنامه های زیادی از سوی دولت مواجه 
شــد که همه آن ها به بی ثباتی در میدان کســب و کار دامن زد. وضعیت محیط 
کسب و کار به طور رسمی از سوی اتاق ایران پایش می شود. به طور فصلی نظرات 
فعاالن اقتصادی از ســوی مرکز آمار اتاق ایران دریافت و شاخص ملی کسب و کار 

استخراج می شود.
آخرین نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران مربوط به فصل پاییز سال 
1397 است که نشان می دهد شاخص ملی کسب و کار به نمره 6.49 )نمره بدترین 
ارزیابی 10 است( رسیده که نسبت به ارزیابی این شاخص در فصل  تابستان 1397 
با میانگین)6.40( وضعیت بدتری را نشان می دهد. در فصل پاییز فعاالن اقتصادی 
اصلی ترین موانع کسب و کار را اینگونه اعالم کرده اند: 1- غیرقابل پیش بینی بودن و 
تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت. 2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و 

رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار. 3-دشواری تأمین مالی از بانک ها.
نتایــج ارزیابــی طرح پایش در پاییز 1397 نشــان می دهد کــه از منظر وضعیت 
مؤلفه های محیط کسب وکار، اســتان های گیالن، آذربایجان غربی و زنجان دارای 
محیط کسب وکار مساعدتر و اســتان های خراسان شمالی، ایالم و کرمانشاه دارای 
محیط کســب وکار نامســاعدتری نسبت به سایر اســتان ها بوده اند. قابل ذکر است 
که عدد شــاخص برای حدود 26 درصد اســتان های کشــور از عدد شاخص ملی 
فضای کســب وکار باالتر بوده است. همچنین اختالف عدد شاخص وضعیت محیط 
کســب وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 0.86 واحد است که نشانگر 
عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شــاخص اســتان ها نسبت به یکدیگر 

است.
چشم انداز شاخص در سال 98

 سال سختی در پیش است
آلبرت بغزیان/ استاد دانشگاه تهران

موانع متعدد در چند ســال گذشــته، ســبب شــده کــه اقتصاد ایــران باوجود 
سیاســت گذاری های انجام شــده، نتواند به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک شود. 
کاهش فزاینده رشــد اقتصادی و عدم رشد بخش خصوصی موجب شده رتبه ایران 
در رتبه بندی های مختلف، به خصوص بانک جهانی، مطلوب نباشد. ازجمله مهم ترین 

عوامل وضعیت نامطلوب اقتصادی پیش رو، بی اعتنایی و بی توجهی دولت به بخش 
خصوصی در تنظیم و تدوین سیاســت های اقتصادی و عــدم پایبندی به تعهدات 
سیاســت گذاری خود در قبال بخش خصوصی، تصمیم گیری های غیرکارشناســی 
بروکراسی پیچیده، عدم وجود امنیت مطلوب اقتصادی در فضای رقابتی و عادالنه، 
تعدد قوانین، شــفاف نبودن فعالیت های اقتصادی و نبود امکان نظارت عمومی بر 
مســائل مالی و اقتصادی، فقدان جریان آزاد اطالعــات و وجود ارتباطات پنهان و 
ناســالم اقتصادی که مانع از صیانت حقوق مالکیت می شــود؛ همچنین عدم تداوم 

سیاست های اقتصادی و فقدان ضمانت اجرایی الزم برای نیل به آن هاست.
اما در کنار همه این عوامل عنوان شــده، عوامل دیگری هم وجود دارد که وضعیت 
را بــرای اقتصاد ایران در ســال جدید بدتر خواهد کرد. خــروج آمریکا از برجام و 
ادامه تحریم ها اجازه نمی دهد که محیط کســب وکار ایران به سمت بهبود حرکت 
کنــد. برخی تصمیم های داخلی بر اقتصاد کالن و محیط کســب وکار تأثیر بدتری 
دارد. به عنوان مثال ممنوع کردن واردات، امنیتی شــدن خریدوفروش ارز، تعطیلی 
صرافی ها و ورشکســتگی بانک ها محیط کسب وکار را مخدوش می کند. نااطمینانی 
نسبت به آینده کسب وکار هم دالیل داخلی دارد و هم با تصمیم های خارجی ارتباط 
دارد. مشــکل اقتصاد ایران فقط تعدد پروانه کسب وکار یا بروکراسی و قوانین زاید 
نیست. در کنار این عوامل فضای اقتصادی، ورشکستگی بانک ها، فساد سازمان یافته، 
محیط اقتصادی ناامن شــده است. ســاختار بانکی در ایران ضد تولید و ضد رونق 
است و همه این موارد باید اصالح شود. برای همین من معتقدم که وضعیت محیط 
کسب وکار امسال نســبت به سال های قبل از 1396 بدتر خواهد شد. سال سختی 

در پیش خواهیم داشت.

ترقی اقتصادی : در ماه های ســال گذشــته به دفعات شاهد 
حاشــیه های جنجالی در صنعت خودرو و به خصوص داســتان 
ناتمام چالش های دو شرکت خودروساز بزرگ ایرانی یعنی ایران 
خودرو و سایپا بوده ایم. شرکت هایی که با انبوهی از پیش فروش 
خودرو رو به رو هستند و میلیاردها تومان پول از مردم گرفته اند 
اما توان پاسخگویی به تعهداتشــان را در عمل ندارند و به نوعی 

می توان گفت که ورشکسته هستند.
مشکل صنعت خودروسازي و زیان انباشته خودروسازان موضوعي 
نیســت که یک شبه به وجود آمده باشــد و یا کل آن مرتبط با 
تحریم باشد بلکه مهمترین ایراد به ساختار مدیریتي و مالکیتي 
صنعت خودرو و ماهیت اقتصادي و سیاسي بنگاه ها برمي گردد 
که نیازمند اصالحات ســاختاري است. هرچند تأخیر در تصمیم 
گیري معنــادار دولت در این صنعت بر خالف صنایع دیگر مانند 
پتروشیمي، فوالد و...، عامل اصلی شکل گیری این مشکالت است. 
در این بین به اعتقاد کارشناســان بخش مهم دیگری از چالش 
در صنعت خودرو تابع مالحضات اجتماعي و مصلحت اندیشــي 
پرهزینه دولت در این صنعت اســت و هــر روز تأخیر در اتخاذ 
تصمیم گیري براي ایجاد تعادل در بازار خودرو بر شدت مشکالت 

و افزایش زیان این واحدهاي اقتصاديـ  سیاسي خواهد افزود.
نتایج بررسی صورت هاي مالي حسابرسي نشده میان دورهاي نه 
ماهه منتهي به 1397/09/30 نشان مي دهد زیان انباشته ایران 
خودرو و ســایپا تا ابتداي دیماه سال گذشته بیش از 10 هزار و 
700 میلیارد تومان اســت. از طرفي مطالبات قطعه سازان از کل 
خودروســازان، حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد مي شود که 
قسمت اعظم این مربوط به ایران خودرو و سایپا است اگرچه که 
حدود 4 هزار یلیارد تومان از این بدهی در ماه های پایانی ســال 

گذشته پرداخت شد.
زنگ خطر در صنعت خودروسازي کشور می توان گفت نه تنها ماه 
ها بلکه سال هاست به صدا در آمده و نیازمند چاره اندیشي براي 
برون رفت از این بحران است و در صورت عدم چاره اندیشي فوري 
و بهنگام در بازار خودرو باید پیامدهایي شــبیه مسائل مؤسسات 
مالــي و اعتباري را در ســال هاي آتي انتظار داشــت. به اعتقاد 
کارشناسان برای جلوگیری از این اتفاق باید در قالب برنامه کوتاه 
مدت و فوري، سیاســت هاي قیمتي و غیرقیمتي را در صنعت 
خودرو با یکدیگر همساز و توأمان به اجراء درآورد که مهم ترین 

آن ها در 6 بخش دسته بندی می شوند:
1- تعیین تکلیف قطعي قیمت گذاري خودرو توسط وزارت صمت 
2 .افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه 
ســازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز 3 . اعمال سیاست 

مدیریت نقدینگي توسط بانک مرکزي 4 . تداوم سیاست فروش 
بر اســاس معیارهاي محدودکننده سفتهبازي  5 .فروش خودرو 
به صورت اقســاطي 6 . وضع مالیات بر قراردادهاي مکرر فروش 

CGT خودرو در قالب
شش اولویت صنعت خودرو در سال 98

در همین راستا ، محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو 
بر این باور است که پیش بینی ها درباره وضعیت صنعت خودرو 
در ســال 98 آینده خوبی را نوید نمی دهد اما معتقدم که نباید 
گفت مجهول سخن گفت و معلوم حرف زد و به این پرداخت که 

باید چه کرد و چه می توان کرد.
وی در ادامه افزود : باتوجه به افزایش قیمت مواداولیه حد اعتباری 
کلیه بنگاه های تولیدی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی باید 
افزایش پیدا کند و دست کم دو برابر بیشتر شود. افزایش اعتبار با 
شرط ارائه وثیقه ممکن است اما می توان با ارزیابی وثایق قدیمی 
و در نهایت دریافت چک یا سفته، حد اعتبار را باال برد . ونکته دوم 
اینکه، پرداخت تسهیالت به قطعه سازان باید دست کم یک ماهه 
انجام شود چراکه قطعه ساز به طور نقدی خرید می کند و نمی 

تواند شش ماه بعد هزینه آن را پرداخت کند.
نجفی منــش، درتعدیــل قیمت هــا را اولویت ســوم صنعت 
خودروســازی و قطعه سازی در ســال 98 عنوان کرد و گفت :  
امســال 36.5 درصد به دســتمزد کارگران اضافه می شود و این 

افزایش دستمزد باید از نخستین ماه سال اجرا شود. به مرور زمان 
با افزایش دیگر هزینه ها، نیاز بنگاه ها به نقدینگی رشد می کند و 
این مسئله به زیان بنگاه ها دامن می زند. تحلیل گران در دولت 
باید اثرگذاری افزایش 36.5 درصدی دستمزد بر هزینه های تولید 
را محاسبه کرده و براساس آن درباره قیمت ها تجدید نظر کنند.

این کارشناس صنعت خودرو اولویت چهارم صنعت خودروسازی 
را افزایش تیراژ تولید دانست ودر ادامه یادآور شد :  این مسئله جز 
در شرایطی که دولت از قیمت گذاری خودرو دست بردارد و اجازه 

دهد تا حاشیه بازار قیمت ها را تعیین کند، محقق نخواهد شد.
وی اولویــت پنجم صنعت خودرو ســازی را تســهیالت واردات 
قطعاتی  اعالم کرد که در داخل ساخته نمی شود و اولویت ششم 

افزایش سهم ساخت داخل از تولید است.
وی در پیان متذکر شــد : مهم تر اینکه امیدواریم دولت در سال 
جاری خصوصی ســازی واقعی صنعت خودروســازی را مد نظر 
قرار دهد. خصوصی سازی صنعت خودرو باید خیلی زودتر انجام 
می شد اما هنوز دیر نیست. نگاهی به مطالبات مجلس از وزرای 
صمت نشان می دهد که این وزرا بیشتر برای پاسخ به سواالتی 
درباره صنعت خودرو به پارلمان فراخوانده شــدند و صنایعی که 
سهم بخش خصوصی در آن باالســت، کمتر مورد سوال است. 
خصوصی ســازی صنعت خودرو از این منظر به نفع دولت است 
تا خــود را از این بار ســنگین رها کرده و به سیاســتگذاری و 

برنامه ریزی بپردازد.
سال 2018، سال بد اقبال برای خودروسازان جهان

بیشترین میزان رشد منفی در تولید خودرو در سال 2018 متعلق 
به ایران بوده است. بیشترین رشد مثبت تولید خودرو را هم مصر 

با رشد 95 درصدی به دست آورد.
 ،)OICA( انجمن جهانی تولیدکنندگان وســایل نقلیه موتوری
آمار تولید خودرو ســال 2018 در کشــورهای مختلف جهان را 
منتشــر کرد. طبق این گزارش در ســال 2018 در مجموع 91 
میلیون و 538 هزار و 640 خودرو تولید شــد که نسبت به سال 
2017، رشد منفی 6.29 درصد داشته است. سال 2017 در کل 
دنیا 97 میلیون و 302 هزار و 534 دستگاه خودرو تولید شده بود.

مانند همیشه ســال گذشته هم بیشترین خودرو در چین تولید 
شد. این کشور در ســال 2018، 25 میلیون و 705 هزار و 558 
خودرو تولید کرد. البته غول خودروسازی دنیا هم سال 2018 با 
کاهش تولید خودرو رو به رو شــد. تولید خودروی چین در سال 

گذشته میالدی منفی 4.16 درصد رشد داشت.
بعد از چین با اختالف زیاد، امریکا برترین تولیدکننده خودروی 
جهان اســت. این کشور در سال 2018، 10 میلیون و 986 هزار 
و 225 دســتگاه خودرو تولید کرد که با رشد 1.11 درصد همراه 
بود. ژاپن جایگاه سوم تولید خودرو در جهان را در اختیار دارد. این 
کشور سال گذشته 9 میلیون و 201 هزار و 291 دستگاه خودرو 

تولید کرد که رشد ناچیز 0.39 درصد داشت.
ســال 2018، ایران هفدمین تولیدکننده خــودرو در جهان بود. 
کشور سال گذشته یک میلیون و 345 هزار و 41 دستگاه خودرو 
تولید کرد که کاهش 40 درصدی نسبت به سال 2017 را نشان 
می دهد. سال 2018، کشورهای اندونزی و جمهوری چک تقریبا 
به اندازه ایران خودرو تولید کردند. طبق آمار انجمن جهانی وسایل 
نقلیه موتوری، ایران در ســال 2017، یک میلیون و 515 هزار و 
396 دســتگاه خودرو تولید کرده بود که نسبت به سال 2016، 

رشد 18.19 درصدی داشت.
در لیست انجمن جهانی تولیدکننده وسایل نقلیه موتوری اوکراین 
کمترین میزان خودرو در جهان را تولید می کند. این کشور سال 
گذشته 5 هزار و 792 دستگاه خودرو تولید کرد که با رشد منفی 

22.86 درصد همراه بود.
بیشترین میزان رشد منفی در تولید خودرو در سال 2018 متعلق 
به ایران بوده است. بیشترین رشد مثبت تولید خودرو را هم مصر 
با رشد 95 درصدی به دســت آورد. البته مصر سال 2018، 19 
هزار و 500 دســتگاه خودرو تولید کرد و تنها یک پله از اوکراین 

انتهای جدول فاصله دارد.

احتمالتکرارسرنوشتموسساتمالیدرصنعتخودرو
دیدگاهضرورت چاره اندیشی برای صنعت خودرو 

 تداوم چالش های حل نشده خودرو 
در سال ۹۸

 واقعیــت این اســت که ســاختار کامــاًل دولتی 
بزرگ ترین خودروسازان داخلی که همراه با انحصار 
ذاتی فعالیت های بخش دولتی همراه است به عنوان 
اصلی ترین علت رقابت ناپذیری اقتصاد خودرو مانعی 
بزرگ برای پیشــرفت صنعت و همچنین تجارت به 
وجود آورده اســت و همچنیــن ممنوعیت تأمین 
تقاضای بازار با بســتن راه ورود خودرو به کشــور 
بازار بکر و انحصاری را نصیب خودروســازان کرده 
اســت که توان بهره برداری از این بازار را ندارند. به 
هر شــکل چالش های فراروی صنعت خودرو کشور 
را در ســال 1398 می توان به دودســته حاکمیتی 
مانند: »دخالت مســتقیم دولت در خودروسازی«، »عدم پذیرش مسئولیت کنترل قیمت 
از ســوی نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده به علت سهامداری دولت 
)وزارت صنعت( در خودروســازی )تضاد منافع(« و مدیریتی مانند: »عدم تبعیت از برنامه 
بلندمدت ایران 1404«، »ارزبری مســتقیم خودروسازان در فرایند تولید« و »تراز تجاری 
منفی صنعت خودرو« تقســیم کرد برخی از این چالش ها سالیان سال همراه صنعت بوده 
اســت. بر همین اســاس محصول اقدامات و چالش های اشاره شده که در سال 1398 قابل 

پیش بینی است:
    دخالت دولت برای جلوگیری از افت تولید و اشتغال )عدم موفقیت علیرغم تالش برای 

کاهش قیمت خودرو(
    تولیدات نوسانی صنعت خودرو )به علت عدم تأمین قطعات خط تولید به طور مستمر(

    افزایش زیان انباشته خودروسازان و استمرار زیان دهی و تالش برای جبران این زیان ها 
با افزایش قیمت خودروها

    عدم توانایی در ایفای تعهدات پیش فروش های انجام شده نهایتاً کاهش عرضه و افزایش 
قیمت

    احتمال تعدیل نیروی دسته جمعی توسط خودروسازان
    بحران های ناشی از بیکاری شاغالن به علت کاهش تولید و نیروی انسانی مازاد

    افزایش قیمت خودروهای تولیدی هم زمان با افزایش نرخ ارز به علت وابستگی مستقیم
    کاهــش تقاضای داخلی از تعداد تقریبی 1 میلیون و 200 هزار دســتگاه به 600 هزار 

دستگاه به علت کاهش توان خرید مردم
    به صفر رسیدن صادرات خودرو به جهت خروج از هرگونه مزیت

    افزایــش قیمت خودروهای وارداتی به علت ممنوعیت واردات خودروها و بســتن بازار 
رقابتی و حداقل کاهش قیمت خودروهای واردات

 افــت تولید خودروها و افزایش قیمت ها محصوالت در ســال جاری در حالی رقم خورده 
اســت که »برنامه راهبردی صنعت خودرو« به عنوان یکی از صنایع منتخب وزارت صنعت 
معدن و تجارت برای هدف گذاری در افق 1404 اردیبهشــت ماه سال گذشته منتشر شد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت  پیش بینی کرده که در ســال 1404 میزان اشــتغال زایی 
مســتقیم صنعت خودرو و قطعه سازی به 600 هزار نفر برسد و صنعت خودروسازی کشور 

رتبه 1 منطقه را از آن خود کند.

وضعیت صنعت فوالد درسال ۹۸
بازارها را حفــظ کردیم: صادرات فــوالد ایران در 
سال گذشــته تحت تاثیر تحریم دچار مشکل شد. 
محدودیت های ایجاد شده اما باعث نشد که فوالد 
ایــران جایگاهش در بازارهای جهانی را از دســت 
بدهد. جای فوالد مــا در بازارهای جهانی هنوز باز 
است و کشورها به دلیل نیاز به فوالد ایران و کیفیت 
خوب آن هم چنان به دنبال خرید از فوالدســازان 
ایرانــی اند. با وجود حفظ صــادرات فوالد ایران به 
کشــورهای خاورمیانه، اروپا و جنوب شــرق آسیا 
نمی توان مشــکالت ناشی از تحریم را نادیده گرفت 
اما نباید فراموش نکرد که از سال ها پیش با وجود 

این مشکل به سطح قابل توجهی از صادرات فوالد رسیدیم.
تحریم مانع توسعه نیست:تحریم نمی تواند از منظر دستیابی به فناوری تولید صنعت فوالد 
ایــران محدود کند. صنعت فوالد ایران به طور کامل بومی شــده و واحدهای صادرکننده 
اصلی فوالد در ایران مدرن شــده اســت. از ســوی دیگر در زمینه ســاخت ماشین آالت 

تجهیزات و طراحی مهندسی هم به توان بومی اتکا می کنیم.
 صادرات 6 تا 7 میلیون تن فوالد دور از دســترس نیست:رشد تقاضای داخلی برای فوالد 
در سال جاری تابع رشــد اقتصادی است. تشدید تحریم ها هم تهدید است و هم فرصت. 
از یک ســو می تواند زمینه افزایش تقاضا برای تولید داخلی را فراهم کند و از سوی دیگر 
به کند شــدن بعضــی فعالیت های تولیدی انجامیده و تقاضــا را کاهش می دهد. به نظر 
می رسد تقاضای داخلی فوالد در سال جاری به 16 تا 17 میلیون تن برسد.  با وجود همه 
محدودیت ها دور از دسترس نیست که به صادرات شش تا هفت میلیون تن فوالد در سال 

98 برسیم و مجموع فوالد تولیدی ایران هم بیش از 20 میلیون تن خواهد بود.

 انفعال وزارت راه وشهرسازی 
درباره مشکالت صنعت سیمان

وزارت راه به عنوان متولی حمل و نقل در کشــور 
به جای سکانداری در نقش تابع قرار گرفته است و 
هیچ تاثیری بر تصمیمات فردی که کامیون ها خود 

راننده می گیرند، ندارد.
وضعیــت صــادرات ســیمان ایــران به عــراق با 
ورود اتــاق ایــران و عراق به این مســئله پیش از 
ســفر رییس جمهور به این کشــور مورد بررســی 
قــرار گرفــت امــا باتوجه بــه رقابت منفــی بین 
تولیدکنندگان ســیمان و وضعیت تولید ســیمان 
در عراق بعید اســت کــه افزایش صــادرات ایران 
بــه این کشــور بر میــزان مصرف ســیمان مازاد 
در ایــران تاثیــر بگــذارد. راه حل عبور صنعت ســیمان و افزایش میــزان مصرف، توجه 
 بیشــتر دولت به پــروژه های آبادانی و عمرانی برای افزایــش مصرف این محصول و دیگر 

مصالح ساختمانی است.
این مسئله به طور کلی نه تنها در وزارت راه و شهرسازی بلکه در دیگر سازمان های مربوط 
به ســاخت و ســاز از جمله شهرداری ها مغفول مانده اســت. در ادوار مختلف این وزارت 
خانه با اجرای اقداماتی برای صنعت مشــکالتی ایجاد کرده بود اما اخیرا دو مشکل عمده 
از ناحیه وزارت خانه برای صنعت ســیمان ایجاد شــده است که نه ناشی از فعالیت وزارت 
خانه بلکه برگرفته از بی عملی آن اســت. وزارت راه به عنوان متولی حمل و نقل در کشور 
به جای ســکانداری در نقش تابع قرار گرفته اســت و هیچ تاثیری بر تصمیمات فردی که 
کامیون هــا خود راننده می گیرند، ندارد. در صنعت حمل و نقل با قیمت های غیرمنطقی 
برای جابه جایی انواع کاال از جمله ســیمان رو به رو شدیم و موضع وزارت راه و شهرسازی 

نسبت به این قیمت ها کامال منفعالنه است.
 گاه اســتانداران در ایــن امور دخالت کرده و به صنعت کمک مــی کنند اما وزارت راه و 
شهرسازی برای کمک به صنایع کاری نمی کند و معاونت مربوط، صرفا یک معاونت تابع و 
بی عمل است. از سوی دیگر در این وزارت خانه هیچ برنامه ای برای فعال کردن طرح های 
عمرانی وجود ندارد و اینکه برای افزایش مصرف ســیمان اضافی در کشــور صرفا به بازار 
کشورهای همســایه دل ببندیم، یک امید واهی است. مازاد سیمان در کشور یعنی 20 تا 
30 میلیون تن اضافه ســیمان که برای مصرف آن به برنامه ریزی نیاز داریم اما سیاســت 
هایی مثل افزایش تســهیالت ســاخت و ساز در حد شــعار باقی می ماند یا به دلیل عدم 

مجموعه نگری به جایی نمی رسد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
مهدی دادفر 

کارشناس فوالد 
بهرام سبحانی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
محمد اتابک

توجه به بازار داخلی و اصالح مدیریت،

 دوپیش نیازبهبود وضعیت صنایع در سال ۹۸
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تداومبیتوجهیهایعمومیبهبیمه
جای خالی صنعت بیمه قوی و فرهنگ بیمه بازهم حس شد اخبارکوتاه

مدیر عامل بیمه آسیا: افزایش سرمایه بیمه  آسیا
ترقی اقتصادی : بیمه آسیا 300 میلیاد رالب افزایش سرمایه می دهد.مسعود بادین، نایب رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به مصوبه هیأت مدیره این شرکت گفت: برای بهبود ساختار مالی  و 
ارتقای توانگری مالی بیمه آسیا، سرمایه این شرکت از 2300 میلیارد رالت به 2600 میلیارد رالس افزایش 
می یابد.مدیرعامل بیمه آسیا در ادامه با تاکید بر انجام مقدمات فرآیند افزایش سرمایه، افزود: افزایش 

سرمایه 300 میلیارد ریالی بیمه آسیا از محل سود انباشته این شرکت تامین خواهد شد.

رسیدگی و پرداخت خسارت های بیمه گذاران 
آسیب دیده از سیل در بیمه پارسیان

ترقی اقتصادی : رسیدگی و پرداخت خسارت های بیمه گذاران آسیب دیده از سیل در بیمه پارسیان 
همچنان با فوریت ادامه دارد.ازهمان ســاعات اولیه وقوع حادثه سیلدر استان های گلستان و مازندران 
مدیریت ها و شعب بیمه پارسیان علی رغم فرارسیدن ایام تعطیالت نوروزی درکشور، با تمهیداتی که 
هر ساله از طرف مدیریت شرکت جهت حضور همکاران در شعب و مدیریت ها حتی در این ایام بصورت 
شیفت های کاری در نظر گرفته می شود، آمادگی اولیه برای مواجه با این حادثه وجود داشت.در همان 
روز اول حادثه،ســتادی در دفتر مرکزی با دستور مستقیم مدیرعامل و با حضور معاون فنی و ریاست 
کمیته فنی و مدیران فنی مربوطه و نیز مدیریت امور شعب و نمایندگان و مدیریت روابط عمومی تشکیل 
و اطالع رسانی هایی مستمر به همکاران سراسر کشور و سازماندهی اولیه به بهترین نحوبرای مواجه با این 
حادثه شکل گرفت و دستورات الزم برای تمامی شعب و مدیریت های بیمه پارسیان بمنظور رسیدگی 

سریع به پرونده های بیمه گذاران آسیب دیده از سیل صادرشد.

رضا جعفری مدیر عامل شرکت بیمه سینا شد
ترقی اقتصادی : دکتر رضا جعفری،رئیس کنونی هیات مدیره شرکت بیمه دانا به جای امین شیرکانی 
به عنوان مدیر عامل جدید شرکت بیمه سینا انتخاب و معرفی شد.رضا جعفری، دکترای مدیریت مالی 
دارد و سمت هایی چون مدیریت عامل و عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی ،مشاور 
رئیس کل بیمه مرکزی، مدیرکل بیمه ایران در اســتان گلستان،مدیر کل بیمه ایران در شاهرود، تنها 

بخشی از مسئولیت هایی بوده که او در سالهای اخیر در صنعت بیمه عهده دار بوده است.

تخفیفات بیمه آتش سوزی بیمه نوین در اردیبهشت ماه
ترقی اقتصادی :  شــرکت بیمه نوین در راســتای ارائه خدمات متمایز به مشــتریان خود 
تخفیف  های بیمه آتش ســوزی را در اردیبهشــت ماه ارائه می دهد.این شرکت در جشنواره 
فــروش خود تحت عنوان "بهار بــا نوین" بیمه  نامه های آتش ســوزی را با در نظر گرفتن 
تخفیف  های ویژه در بازه زمانی 1 الی 31 اردیبهشــت ماه به فروش می  رساند.در جشنواره 
"بهار با نوین"، بیمه نامه های آتش ســوزی مســکونی با 50 درصد تخفیف و آتش ســوزی 

صنعتی و غیر صنعتی با 35 درصد تخفیف ارائه می  شود.

بیمه تجارت نو 1۳ میلیارد ریال خسارت به 
مددجویان سیل زده پرداخت کرد 

ترقی اقتصادی :یک فقره چک به مبلغ 13 میلیارد راال در دومین مرحله پرداخت خســارات 
ناشی از سیل اخیر به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی )ره( استان های مازندران و گلستان 
از سوی بیمه تجارت  نو در وجه این کمیته پرداخت شد. بنا بر تاکیدات نیما نوراللهی، مدیرعامل 
بیمه تجارت  نو مبنی بر پرداخت خسارات وارده به مددجویان کمیته امداد در کوتاهترین زمان 
ممکن، با بازدید میدانی تیم های فنی و ارزیاب خســارت از مناطق ســیل زده، ارزیابی دقیق 
خسارت  ها انجام و بالفاصله فرایند پرداخت وارد فاز اجرایی شد که پرداخت 13 میلیارد رالن از 

خسارات برآورد شده در راستای عمل به تعهدات قرارداد منعقده با این کمیته است.

 ترقی اقتصادی : بعــد از حادثه آتش ســوزی و تخریب 
ساختمان پالســکو و مشــکالت اقتصادی فراوانی که برای 
هــزاران صاحب مغازه، کارگر و... ایــن مجموعه پیش آمد و 
همچنین وقوع زلزله ســرپل ذهاب و تهران فضایی عمومی 
بخشــی از جامعه نگرانی بزرگی را حس کرد و آن نبود بیمه 
بســیاری از خانه ها، زمین های کشاورزی، فضاهای صنعتی 
و... بود؛ اما مهم این است که چقدر از این ماجرا درس گرفته 
ایم؟ و چقدر شرکت ها و صنعت بیمه کشور بعد از آن باالیای 
طبیعی و غیر طبیعی توانستند برای بیمه کردن خانه ها مراکز 

صنعتی و کارگاهی و... فرهنگ سازی کنند؟ 
سواالتی که بررسی حوادث سیل اخیر در استان های گلستان 
مازنداران، فارس، لرســتان و خوزســتان پاســخ آن را ادامه 
بی توجهی هــای عمومی به بیمه می داند اتفاقی که آســیب 
خســارت ها را چندین و چند برابر می تواند و فشار اقتصادی 
گسترده ای را بر مردم، دولت و در نهایت کشور به وجود می 
آورد. فقط کافی است به این عدد که بیمه مرکزی ایران اعالم 
کرده اســت توجه کنید:» بررسی های انجام شده از خسارت 
سیل در استان فارس نشــان می دهد که تمامی خودرو های 
خســارت دیده به پارکینگ های مورد نظر منتقل شده اند و 
تــا کنون از حدود 500 خودرو بازدید و کارشناســی ارزیاب 
خســارت بعمل آمده است و متاســفانه از این تعداد کمتر از 
10درصد خودرو ها دارای پوشش بیمه بدنه خودرو هستند.« 
همچنین طبق اعالم مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش 
مخاطرات کشاورزی تنها 20 درصد از کشاورزان آسیب دیده 

از سیل در استان های گلستان و مازندران بیمه دارند.
عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت 

جهاد کشاورزی با ارائه آمارهایی از میزان خسارت های سیل 
اخیر بر کشاورزی و دام پروری در کشور گفته است: گسترش 
خســارات وارده در برخی از استان های کشور مانند گلستان 
خوزســتان، مازندران و لرستان بیشــتر و در سایر استان ها 
درصد خسارت کمتر بوده است البته متاسفانه خسارات وارده 
در استان خوزستان در حال گســترش است و نهایی نشده. 
تاکنون با ورود آب و آبگرفتگی در 900 هزار هکتار از اراضی 
زراعی و 110 هزار هکتار از باغات اســتان های درگیر سیل 

ایــن واحدها بین 10 الی 100 درصد خســارت دیده اند. در 
سیل اخیر، 25 هزار راس دام سبک، 1100 راس دام سنگین 
9 میلیون قطعه طیور، 51 هزار کلنی زنبور عســل و 1100 
واحــد آبزی پروری و پرورش ماهی تلف و تخریب شــده  و 
25 کارخانه صنایع تبدیلی نیز دچار خسارت عمده شده اند. 
البته متاسفانه اغلب خسارت دیدگان بیمه نبوده اند که دولت 
با اســتفاده از منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت 
بحران کشور در حال تصویب چگونگی پرداخت و تامین منابع 

الزم برای پرداخت خسارت است.«
اما در این بین موضوع مهم این است که دولت در سال سخت 
اقتصادی قرار داد، فروش نفت و به دنبال آن درآمدهای کشور 
کاهش یافته است و از سوی دیگر میزان خسارت های سیل 
هم بسیار وسیع و گسترده است و همه این اتفاقات دست در 
دست هم داده تا پرداخت خسارت ها از منابع عمومی کشور 
سخت شود. تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان 
می دهد در شرایط مشابه دولت بیشتر به فکر برطرف کردن 
نیازهای اولیه مردم و سامان دهی بال دیدگان است و شرکت 
های بیمه هستند که باتوجه به پرداخت بیمه از سوی مردم 

خسارت ها را جبران می کنند.
اما در این ســیل بی توجهی به صنعت بیمه در ایران که حاال 
دامن هزاران سیلزده را گرفته تنها فرد باهوش و با مسئولیت 
شهردار آق قال بوده اســت. امان دردی کلته با امضای قردارد 
با یکی از شــرکت های بیمه و تحت پوشش بیمه قرار دادن 
2500 واحد مســکونی در آق قال را بیمه کرده است. در این 
قرار داد شرکت بیمه ایران 32 میلیون و 500 هزار تومان حق 
بیمه خالص دریافت کرده است و حاال باید 25 میلیارد تومان 
به شهرداری و مردم این شهر خسارت پرداخت کند. حق بیمه 
این بیمه نامه به صورت نقد و اقساط در 5 قسط دریافت شده و 
هنوز بخش قابل توجهی از آن به حساب بیمه ایران واریز نشده 
اما این شرکت برابر قرارداد متعهد به پرداخت خسارت است. 
البته شهرداری این شهر هم در سیل اخیر و با هوشمندی تنها 
حدود یک سوم خانه های مردم شهر را بیمه کرده است؛ زیرا 
7 هزار خانه مسکونی در این شهر وجود دارد که 2500واحد 

آن بیمه هستند.  

ترقی اقتصادی: صنعت بیمه در ایران جز در حوزه بیمه عمر رشــد خیلی خوبی داشته 
اســت علت هم این است که در محاسبات حسابداری اساس بر این است که آینده مانند 
گذشته است در حالی که در ایران این گونه نیست و بنابراین مردم در حوزه بیمه های عمر 

ضرورتی احساس نمی کنند.
محمدرضا کشــاورز از پرداخت 40درصد از خســارات سیل اخیر خبر داد و گفت: میزان 
خسارات پرداختی بیمه دی بابت خسارات ســیل تاکنون100میلیون تومان بوده است. 

قسمت اعظم پرداخت خسارات سیل در قالب قراردادهای اتکایی انجام شده است.
مدیر بیمه دی با بیان اینکه صورت های مالی این شرکت یکی از قوی ترین صورت های مالی 
صنعت بیمه است، اظهار کرد: علت این مساله تالش برای پرداخت به موقع خسارات بوده 
است که خوشبختانه در این زمینه بیمه دی پرونده بازی ندارد. به لحاظ اخذ ذخایر کافی 

بیمه دی یکی از قوی ترین صورت های مالی را دارد.
او با بیان اینکه پرتفوی درمان تکمیلی بنیاد شهید، بیمه دی را به رتبه دوم شرکت های 
خصوصی در بازار ارتقا داد اضافه کرد: بیمه دی 95درصد پرتفوی قرار داد درمان ایثارگران 

را نزد بیمه گران اتکایی تحت پوشش قرار داده است .
کشاورز از پرداخت خدمات درمانی تکمیلی به 89درصد از بیمه شدگان در سال 1396تا 
1397خبر داد و گفت: فقط 11درصد از بیمه شــدگان بیمه دی با آوردن اسناد خسارت 
دریافت کرده اند، این در حالی اســت که در دیگر شرکت های بیمه، بیمه شدگان تنها در 

45درصد از موارد از مراکز خدمات درمانی خدمت دریافت می کنند.
  او ذخایــر بیمه عمر بیمه دی را 25میلیارد تومــان اظهار کرد و ادامه داد: صنعت بیمه 
در ایران جز در حوزه بیمه عمر رشــد خیلی خوبی داشته است علت هم این است که در 

محاسبات حسابداری اساس بر این است که آینده مانند گذشته است در حالی که در ایران 
این گونه نیست و بنابراین مردم در حوزه بیمه های عمر ضرورتی احساس نمی کنند.

ترقی اقتصادی : مدیر عامل بیمه آرمان در تشــریح برنامه های اتی بیمه آرمان از تجدید 
ساختار در شرکت بیمه متبوعش خبر داد و در ادامه گفت: در برنامه های میان مدت و بلند 

مدت تنوع رشته های بیمه ای و توسعه فروش انفرادی را در دستور کار قرار داده ایم.
جریانی که بیمه ارمان را به زیان رساند از زلزله کرمانشاه آغاز شداما زلزله کرمانشاه درس بزرگی 
به بیمه آرمان داد که اگر بیمه گر یا بیمه گران اتکایی قوی نداشته باشد خودش باید بخش 

بزرگی از خسارت را برعهده بگیرد.
کامبیز پیکارجو مدیرعامل بیمه آرمان اعالم کرد:بیمه مرکزی و شرکت بیمه اتکایی امین  اعالم 
کردند که آمادگی دارند سهم خود را به صورت علی الحساب جهت تسریع در پرداخت خسارت 
مناطق ســیل زده پرداخت کنند. مدیر عامل بیمه آرمان از برآورد خسارت 14 تا 15 میلیارد 
تومانی بیمه جامع آتش ســوزی شهر گنبد خبر داد و گفت: این پوشش شامل 32هزار واحد 

مسکونی بوده که بازدید شده و در مرحله تشکیل پرونده خسارت قرار دارد.
وی تصریح کرد: تعهدات این قرارداد شــامل 10میلیون تومان برای بنا و شش میلیون تومان 

برای اثاثیه است.
به گفته وی این قرارداد دارای پوشش اتکایی مناسبی بوده و تقریبا 90درصد این قرارداد شامل 

50درصد صندوق تحریم، 20درصد بیمه مرکزی ،2درصد بیمه اتکایی امین و 23 درصد سایر 
بیمه ها می باشد. مدیر عامل شرکت بیمه آرمان با بیان اینکه حادثه اخیر سیل به بیمه گران 
این گوشــزد را کرد در نرخ بالیای طبیعی خود تجدیدنظر کنند، گفت: در قرارداد اخیر بیمه 

ارمان به دلیل اخذ بیمه گران اتکائی مناسب این آزمون را به خوبی پشت سر گذاشته است.
پیکارجو در پاسخ به سوالی در مورد زیان بیمه ارمان با انعقاد برخی قراردادهای در دوره مدیریت 
قبلی اذعان داشــت: من به گونه ای دیگر بدین موضوع نگاه می کنم و معتقدم بیمه ارمان از 
قرادادهائی مانند کرمانشاه درس بزرگی گرفت درسی که نشان داد باید در حوزه اتکائی با دقت 
و وسواس بیشتری عمل کند در این راستا در قرارداد سیل اخیر توانست با اخذ پوشش های 

اتکائی مناسب ،پرداخت خسارت سیل زدگان را وارد فاز عملیاتی کند.
پیکارجو از طراحی برنامه سه ساله بیمه آرمان خبرداد و گفت: طبق این برنامه 40میلیارد تومان 
زیان انباشته بیمه آرمان طی سه سال جبران خواهد شد. مدیرعامل بیمه آرمان معتقد است 
زیان انباشته این شرکت بیمه ای که در سالهای گذشته پدید آمده است طی یک برنامه مدون 
و کارشناسی شده طی سه سال رفع خواهد شد وی در تشریح برنامه های اتی بیمه آرمان از 
تجدید ســاختار  در شرکت بیمه متبوعش خبر داد و در ادامه ایستانیوز گفت: در برنامه های 
میان مدت و بلند مدت تنوع رشته های بیمه ای و توسعه فروش انفرادی را در دستور کار قرار 
داده ایم.  مدیر عامل بیمه آرمان  همچنین توسعه واحد آرندی  و data mining را از دیگر 
برنامه های این شــرکت بیمه ای دانست و گفت:بیمه ارمان در نظر دارد ضمن توسعه فروش 

انفرادی ، در روشها و استراتزی های فروش تغییر ایجاد کند.
وی در ادامه  در تشــریح زیان ده بودن عملیات بیمه ای ارمان اذعان داشت:جریانی که بیمه 
ارمان را به زیان رســاند از زلزله کرمانشاه آغاز شداما همان طور که عنوان شد زلزله کرمانشاه 
درس بزرگی به بیمه آرمان داد که اگر بیمه گر یا بیمه گران اتکایی قوی نداشته باشد خودش 

باید بخش بزرگی از خسارت را برعهده بگیرد.
 وی با بیان اینکه سرمایه بیمه آرمان، 150میلیارد تومان شده است و منتظر تائید آن از سوی 
بیمه مرکزی هستیم. پیکارجو در خصوص صدور بیمه شخص ثالث توسط بیمه آرمان نیز گفت:  
کلیه الزامات قانونی اجرا شده است یعنی هم توانگری و هم افزایش سرمایه و منتظر ابالغ رسمی 

بیمه مرکزی هستیم .

ترقــی اقتصادی :رییس کل بیمه مرکزی بــا بیان اینکه 
تصویب الیحه تشــکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی باعث 
بیمه شدن تمامی واحدهای مسکونی کشور می شود، خواستار 
نگاه جدی تر نهادهای مرتبط و تصمیم ســازان نســبت به 

تصویب این الیحه شد.
غالمرضا ســلیمانی که در »گردهمایی سراســری معاونین، 
روســای سازمان های وابسته و مدیران کل ستادی و استانی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی« ســخن می گفت، نسبت به 
نگاه جدی تر نهادهای مرتبط به الیحه تشکیل صندوق بیمه 
حوادث طبیعی، تاکید کرد و افزود: توجه بیشتر تصمیم سازان 
به این صندوق سرنوشت ساز می تواند با کمک دولت تمامی 
واحدهای مســکونی کشور را تحت پوشش بیمه قرار دهد. با 
وجود تصویب الیحه تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی در 
کشور اما شورای نگهبان این الیحه را به دلیل بار مالی برای 

دولت رد کرده است.
وی تصریح کرد: سیل اخیر در کنار آسیب های بسیاری که 
بر جای گذاشت یک هشدار جدی برای مخاطرات طبیعی در 
کشور به شــمار می رود که باید برای مهار تلفات آن تدابیر 
جدی تری اتخاذ کرد. رییس شورای عالی بیمه افزود: با وجود 
اینکه سال خوبی به لحاظ بارندگی داشتیم، اما متاسفانه این 

بارش ها در بخشی از نقاط کشور به جاری شدن سیالب منجر 
شد و زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار داد که شرکت های 

بیمه ای نیز با آن درگیر شدند.
رییــس کل بیمه مرکزی بــا قدردانی از حضــور موثر و به 
موقع شــرکت های بیمه در مناطق آسیب دیده، به تشریح 
خدمات صنعت بیمه در سیل اخیر پرداخت و افزود: مدیران 
و مسئوالن شرکت های بیمه با فعال کردن کمیته های ویژه 
در ســطح اســتان ها در عرض کمتر از 48 ساعت پرداخت 

خسارات را آغاز کردند.
ســلیمانی حرکت برخی از شهرداران مناطق سیل زده را در 
تهیه بیمه نامه حوادث برای شهروندان، ارزشمند توصیف کرد 
و گفت: شهرداران گنبد، آق قال و برخی از شهرهای خوزستان 
و لرستان تعدادی از واحدهای مسکونی را تحت پوشش بیمه 
حوادث قرار داده اند که این امر از اهمیت صنعت بیمه و درک 

ظرفیت ها و قابلیت های آن توسط مسئوالن حکایت دارد.
رییس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به شعار »رونق تولید« که از سوی رهبر معظم انقالب 
اسالمی، مطرح شده، اظهار داشت: در قانون رفع موانع تولید، 
موضوع ضمانت نامه های بیمه ای در کنار ضمانت نامه های 
بانکی به تصویب رسیده و پس از رفع برخی ایرادات و ابالغ آن 

صنعت بیمه نیز می تواند در بخش ضمانت نامه هایی که به 
تسهیالت و اعتبارات بخش تولید کمک می کند، وارد شود.

رییس شورای عالی بیمه موضوع توسعه همکاری های منطقه 
ای را از دیگر برنامه های نهاد ناظر صنعت بیمه در سال جاری 
عنوان کرد و گفت: در حال حاضر روابط مناسب بیمه ای بین 
دو کشور ایران و روسیه وجود دارد و زمینه های مشارکت با 
کشورهای دیگر منطقه نیز فراهم شده که در سال جاری وارد 

مرحله عملیاتی خواهد شد.
وی با اشــاره به خروج شــرکت های خارجی از ایران پس از 
تشدید تحریم های ظالمانه، خاطرنشان کرد: در بخش های 
پرریســک، شــرکت های بیمه داخلی وارد شدند و نه تنها 
پوشش بیمه ای کشتی های داخلی را بر عهده گرفتند بلکه 
برای تحت پوشش قراردادن کشتی های خارجی از مبدا نیز 

اعالم آمادگی کردند.
سلیمانی در پایان از ورود صنعت بیمه به بازار سرمایه و انتشار 
اوراق بهادار بیمه ای با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار 
در آینده نزدیک خبر داد و گفت: توسعه بازار بیمه و افزایش 
ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور از دیگر برنامه های ما 
برای سال جاری است که با تالش تمامی فعاالن صنعت بیمه 

دور از دسترس نخواهد بود.

مدیرعامل بیمه دی تشریح کرد

دالیل عدم استقبال مردم از بیمه های عمر

برنامه های آتی بیمه آرمان تشرح شد

افزایش تنوع بیمه ای »بیمه آرمان«

لزوم تصویب الیحه صندوق بیمه حوادث طبیعی
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»شاهدنیز«رقیبگازیایراندراروپا
 آیا ایران بازنده دیپلماسی گازی در اروپا است ؟

صندوق بین المللی پول هشدار داد

به اقتصاد متزلزل جهان آسیب نرسانید
ترقــی اقتصادی : ایاالت متحده و چین به دنبال مذاکره برای پایان دادن به جنگ تجاری 
9 ماهه هســتند. حتی اگر دو کشور به توافق برســند، بازهم معامله تجاری بین دو اقتصاد 
بزرگ جهانی می تواند پیامدهای ناخواسته ای داشته باشد.صندوق بین المللی پول به دولت ها 
هشدار داد که با اقدامات چالش برانگیز خود به اقتصاد دنیا ضربه نزنند. بلومبرگ در گزارشی 
اعالم کرد :دیوید لیپتون، معاون اول مدیر صندوق بین المللی روز جمعه اعالم کرد: ما شاهد 
ریسک های نزولی در اقتصادهای جهان هستیم، این به معنی رعایت احتیاط و مراقبت بیشتر 
است. او گفت: باوجود تنش های تجاری، ما نمی دانیم که سیاست های پولی به کجا می رود و 
رشد اقتصادی چین چه می شود. به همین دلیل هم وقت آن رسیده است که سیاست گذاران 
با وضع قوانین دیگر آســیبی به این وضعیت نرســانند. او همچنین از ایاالت متحده و دیگر 
کشورها درخواست کرد که درگیری های تجاری را حل وفصل کنند. موضوعی که خطر اصلی 
کاهش رشد اقتصادی عنوان شده و صندوق بین المللی پول بارها از زمانی که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری امریکا تعرفه های تجاری را وضع کرد، درباره آن هشــدار داده بود. لیپتون 
همچنین ادامه داد: آخرین چیزی که می خواهیم، رکود اقتصادی دیگر است. تهدید خطاهای 
سیاسی باوجود واکنش های تجاری علیه تجارت جهانی، اقتصاد جهان را فراگرفته که موجب 
افزایش دولت های پوپولیســتی در سراسر جهان شده اســت. صندوق بین المللی پول، این 
هفته چشــم انداز خود از رشد اقتصادی برای سال 2019 به پایین ترین سطح از زمان بحران 
مالی در یک دهه پیش کاهش داد. این وضعیت در اقتصادهای اصلی و پیشرفته بدتر است.

جنگ تجاری
ایاالت متحده و چین به دنبال مذاکره برای پایان دادن به جنگ تجاری 9 ماهه هستند. حتی 
اگر دو کشــور به توافق برســند، بازهم معامله تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهانی می تواند 
پیامدهای ناخواســته ای داشته باشد. اگر چین قصد افزایش واردات از ایاالت متحده را داشته 

باشد، یعنی واردات کشورهای دیگر آسیا از بین خواهد رفت.
عــالوه بر این، احتمال وقوع جنگ های جدید تجاری هم وجود دارد. اتحادیه اروپا قصد دارد 
روی 10.2 میلیارد یورو )11.5 میلیارد دالر( کاالی آمریکایی، رقمی بیشــتر از کمک مالی 
به شرکت بوئینگ، تعرفه های تالفی جویانه اعمال کند. این طرح به دنبال تهدید امریکا روی 
11 میلیارد دالر عوارض روی محصوالت اروپایی -از هلی کوپتر تا پنیر- برای مقابله با کمک 
دولت به شرکت ایرباس بوده است. هردو حرکت اقدامی برابر و 14 ساله بر سر اختالفات در 

سازمان تجارت جهانی و پشتیبانی بازار برای سازندگان هواپیما بوده است.
بــا توجه به تنش های تجاری دو ســویه اقیانوس اطلس، پیم مســتوچی، کمیســیونر امور 
اقتصادی اروپا گفت: زمان آن رســیده که اتحادیه اروپــا و ایاالت متحده به آرام کردم تنش 

بپردازند و از جنگ تجاری جلوگیری کنند.
غم برگزیت

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان به درازا کشیده است. انگلیس باید 29 مارس اتحادیه 
اروپــا را تــرک می کرد. اما او تابه حال از 27 رهبر بلوک درخواســت تمدید مهلت برای این 
خروج را کرده است. آخرین صحبتی که دراین میان مطرح شده، این است که انگلیس تا 31 
اکتبر از اتحادیه خارج شود. دولت ترزا می در حال مذاکره با حزب کارگر مخالف دولت است 
تا به توافقی برسند که توسط مجلس حمایت شود. به گفته کارشناسان، رأی مردم انگلیس 
برای خروج از اتحادیه تنها احساســی و سیاســی بوده است. چالش اصلی این است که این 
تصمیم احساسی مردم به نحوی عملی شود که به اقتصاد ،مشاغل و رفاه انگلیس ضربه نزند.

بازارهای نوظهور
در اقتصادهای نوظهور، ســرمایه گذاران نگران دخالت دولت در اقتصاد هســتند. تصمیمات 

روسای این کشورها باعث ترس از سیاست مداخله گریانه دولت شده است.

ترقی اقتصادی : در شرایطی که ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
گاز در جهان و دومین دارنده بزرگترین ذخایر گاز شــناخته می شــود و پتانسیل 
بسیار باالیی برای فروش گاز و استفاده از منابع گاز به عنوان ابزار دیپلماسی دارد 
در این زمینه نه تنها ضعیف عملکرده است که از رقبای خود همیشه چندین قدم 
عقب تر بوده و این موضوع آســیب های بســیاری را به کشور و ثروت ملی ما وارد 
کرده اســت. هنوز خاطرات برداشت بیشتر گاز از سوی کشور قطر در خلیج فارس 
برای ســال ها از خاطره مردم پاک نشــده است که حاال کشور آذربایجان با ایجاد 
تاسیســات عظیم گازی و با کمک مهندسی کشــورهای اروپایی و سرمایه گذاری 
خارجی به فکر برداشت گاز از میدانی در دریای خزر افتاده است، اقدامی که عالوه 
بر اینکه روســیه را به عنوان بزرگترین تامین کننده گاز اروپا را با چالش رو به رو 
می کند، به منابع درآمدی ایران به عنوان بزرگترین صادرکننده گاز به ترکیه هم 
صدمه خواهد زد و عالوه بر همه این ها دســت ایران برای صادرات گاز به اروپا را 
در آینده هم خواهد بست و عمال باعث از دست رفتن بازار اروپا در زمینه صادرات 

گاز برای کشورمان می شود.   
در یک دهه اخیر، گســترش استفاده از گاز طبیعی در بخش صنعت و نیروگاهی 
کشــورهای اروپایی و جایگزینی آن با زغال ســنگ، افزایش منابع وارداتی گاز به 
طرق مختلف و کاهش وابستگی به گاز روسیه را به یکی از راهبردهای اساسی اروپا 
تبدیل کرده اســت. گزارش های بین المللی منتشر شده و شواهد موجود، حاکی 
از کاهش تولید و افزایش تقاضای گاز طبیعی در اروپاست. لذا، کشورهای اروپایی 

به دنبال تأمین انرژی مورد نیاز خود و افزایش منابع عرضه گاز طبیعی هستند.
ازایــن رو، اتحادیه اروپا پــروژه کریدور جنوبی گاز را در ســال 2015 طراحی و 
عملیاتی کرده و با مشارکت سه کشــور جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه 
در حال اجرای مراحل پایانی این پروژه مهم گازی هســتند. پروژه کریدور جنوبی 

گاز قرار است گاز استخراج شده از میدان فراساحلی شاه دنیز جمهوری آذربایجان 
را از طریق گرجســتان و ترکیه در ســال 2020 میالدی به سایر کشورهای هدف 

اروپایی انتقال دهد.
حجم گاز انتقالی از میدان شاه دنیز به مقاصد مصرفی حدود 16 میلیارد مترمکعب 
در ســال خواهد بود که پس از اجرای ســه پروژه در فاز اول عملیاتی خواهد شد. 
پروژه اول اجرای خط لوله قفقاز جنوبی و توســعه آن ) SCPX ( در گرجســتان 

پروژه دوم اجرای خط لوله ترانس آناتولی تاناپ 1 در ترکیه و پروژه ســوم اجرای 
خط لوله ترانس آدریاتیک ) TAP ( در کشــورهای یونان، آلبانی و ایتالیاست. در 
اواسط سال 2018 میالدی، عملیات اجرایی پروژه ترانس آناتولی به اتمام رسید و 

گاز مورد نیاز ترکیه از این خط لوله تحویل داده شد.
اجرای این کریدور، برخالف نظر روســیه و با حمایت کامل اتحادیه اروپا عملیاتی 
شده است و ضمن تنوع منابع گاز وارداتی اروپا، از وابستگی کامل کشورهای شرقی 
این قاره به گاز روســیه جلوگیری می کند و مــی تواند در بلند مدت بخش قابل 
توجهی از نیاز انرژی کشــورهای هدف را تأمین کنــد. اجرای کریدور جنوبی گاز 
ممکن اســت نقش جمهوری اسالمی ایران در تأمین احتمالی گاز اروپا، گسترش 
سهم ایران در تجارت منطقه ای و جهانی گاز )به ویژه از طریق خط لوله( و برقراری 
ارتباطات چند جانبه پایدار مبتنی بر انرژی را با کشــورهای منطقه قفقاز و شرق 

اروپا کمرنگ کند.
از این رو، با توجه به جایگاه ایران به عنوان اولین دارنده ذخایر متعارف گاز طبیعی 
در جهان، گســترش تعامل و دیپلماســی انرژی بر محور گاز طبیعی با کشورهای 
منطقه و ایفای نقش بیشتر در بازار گاز، امری مهم و استراتژیک )به ویژه در شرایط 

تحریم اقتصادی( است.
از مهمترین ویژگی های این کریدور مشــارکت مستقیم هفت کشور، 11شرکت 
امضــای تعداد زیــادی توافقــات خرید و فــروش گاز، حــدود 45 میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری و بیش از 30 هزار نفر نیروی کار شــاغل در اجرای این خط لوله 
اســت. کریدور جنوبی گاز یکی از با اهمیت ترین و ایده آل ترین تعهدات در حال 
اجرای صنعت جهانی نفت و گاز است. این پروژه همچنین یکی از بزرگترین پروژه 
های در حال انجام شــرکت نفت و گاز »بی پی« انگلیس و نیز یکی از پروژه های 

دارای اهمیت استراتژیک در انتقال کسب وکار بازار انرژی به سمت گاز است.

ترقی اقتصادی : تجارت کاال و خدمــات اتحادیه اروپا و 
امریکا بیش از 1.1 تریلیون دالر در ســال است. اما امانوئل 
مکــرون، موضع خود را در مورد مذاکــره تجاری با امریکا 
این گونه بیان کرده اســت: اروپا نباید با کشــوری که دیگر 
بخشــی از توافقنامه اقلیمی پاریس 2015 نیســت مذاکره 

کند.
طبق این گزارش، اعضای اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقت 
کردنــد که مذاکرات تجــاری با امریــکا علی رغم مخالفت 
فرانسه صورت بگیرد. سیســیلیا مالمستروم، مذاکره کننده 
تجاری ارشــد اروپا گفت: ما آماده هســتیم تا هرزمانی که 

امریکا اعالم کرد، مذاکره را شروع کنیم.
بااین حال اختالف نظر بر ســر حوزه کشاورزی می تواند قبل 
از شــروع، مذاکرات را بهم بزند. اتحادیه اروپا می گوید که 
کشــاورزی غیرقابل مذاکره است، درحالی که ایاالت متحده 

اصرار دارد بخشــی از مذاکرات باید مربوط به کشــاورزی 
باشد. همین مســئله مذاکره تجاری میان امریکا و اروپا را 

وارد پیچیدگی های مختلف می کند.
آخرین فشــار برای انجام یــک معامله تجــاری بزرگ –
که به TTIP شــناخته می شــد- با یک بن بست در سال 
2016 به پایان رســید. تحلیلگــران معتقدند اتحادیه اروپا 
تمایلــی به رد مذاکره نــدارد، اما موانع برای رســیدن به 
 توافق موفقیت آمیز حتی بیشــتر از زمان ریاست جمهوری 

باراک اوباماست.
مخالفان در پاریس

خطرات زیادی وجــود دارد. تجارت کاال و خدمات اتحادیه 
اروپــا و امریکا بیش از 1.1 تریلیون دالر در ســال اســت. 
اما امانوئل مکــرون، موضع خود را در مورد مذاکره تجاری 
با امریکا این گونه بیان کرده اســت: اروپا نباید با کشــوری 

که دیگر بخشــی از توافقنامه اقلیمی پاریس 2015 نیست 
مذاکره کند.

سخنگوی مکرون در بیانیه ای اعالم کرد: اروپا باید سرمشق 
و الگو باشد و از تغییرات آب وهوا حفاظت کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا سال 2017 اعالم کرد 
که امریکا از توافق تغییرات اقلیمی پاریس کنار می کشــد. 
مکرون می گوید اینکه تنها یک طرف معامله تجاری مجبور 
به رعایت استانداردهای سختگیرانه محیط زیستی پاریس 
باشد، منصفانه نیســت. فرانسه روز دوشنبه مذاکره تجاری 
با امریکا را رد کرد، اما رأی او توســط اکثریت کشــورهای 
عضو اتحادیه اروپا پذیرفته نشــد. البته درحالی که فرانسه 
نتوانســت از آغاز مذاکرات تجاری با امریکا جلوگیری کند، 
اما می توانــد هر معامله ای که به نتیجه برســد را رد کند. 

چرا که تمام کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا 
بایستی معامله های تجاری بلوک را امضا کنند. 
ســخنگوی مکرون ادامــه داد: به خصوص در 

پارلمان اروپا، این مبارزه باید ادامه پیدا کند.
مشکل کشاورزی

ایاالت متحده و اتحادیــه اروپا در حال حاضر 
برسر اینکه کشــاورزی هم در مذاکره تجاری 

مطرح شود، درگیر هستند.
اتحادیــه اروپــا از بخش کشــاورزی بســیار 
ســودده اش حمایــت می کنــد. درعین حال 
امریکا از اروپا می خواهد که تعرفه ها را کاهش 
دهد، تا محصوالت کشــاورزی امریکا در اروپا 
به فروش برســد. بخش کشــاورزی، موضوع 
حساسی در بسیاری از نقاط اروپا است. جایی 
که رأی دهنــدگان نگران انــد معامله تجاری 
بــا امریکا باعث شــود درهای اروپــا به روی 
محصــوالت اصالح ژنتیکی شــده یا مرغ های 

شسته شده با کلر امریکا باز شود.

بااین حــال امریــکا اصــرار دارد که اگــر اروپا بــه دنبال 
توافــق تجــاری اســت، باید کشــاورزی را هــم در بحث 
قرار دهــد. نماینده تجــاری امریکا ماه پیــش اعالم کرد 
که بدون بحث بر ســر کشــاورزی، هیچ توافق تجاری رخ 
 نخواهد داد. اما همچنان اروپا می گوید کشــاورزی شــامل 

مذاکره نمی شود.
تنش ها رو به افزایش است

اختالف میان اروپا و امریکا بیش از تجارت است. اوایل این 
هفته، دولت ترامپ تهدید کرد که تعرفه هایی روی کاالهای 
اروپایی به ارزش 1.1 میلیارد دالر، میزانی بیش از یارانه ای 
که به هواپیماســازی اختصاص پیدا می کند اعمال خواهد 
کرد. کمیسیون اروپا هم اعالم کرد که اقدامی متقابل انجام 
خواهــد داد. ترامپ همچنین در نظــر دارد که تعرفه ها در 
واردات خودروی اروپایی را به 25 درصد برساند. تصمیمی 
که اواســط ماه می اجرایی می شود. او قبال هم تعرفه هایی 
فوالد و آلومینیوم اروپا را اعمال کرده بود. البته که اروپا هم 
با اعمال تعرفه هایی روی بیــش از 3میلیارد دالر از کاالی 
آمریکایی ازجمله موتورسیکلت، آب پرتقال، سیگار و پارچه 

جین، مقابله کرد.

به نظر می رســد اقتصادهای نوظهور پس از پشت 
سر گذاشتن چند ماه ســخت در نیمه دوم سال 
2018 اکنون فرصتی برای نفس کشــیدن پیدا 
کرده اند. افزایش پی در پی نرخ بهره پایه در آمریکا از ســوی بانک مرکزی این کشــور 
)فدرال رزرو( در ســال گذشــته میالدی موجب افت شــدید جریان سرمایه به سمت 
اقتصادهای نوظهور شــد؛ اما در نخستین ماه سال جدید باالخره فدرال رزرو پس از پنج 
دوره ســه ماهه متوالی از افزایش مجدد نرخ بهــره صرف نظر کرد تا امید به اقتصادهای 
نوظهور بازگــردد. از اظهارات مقامات فدرال رزرو چنین برمی آید که آنها در ســه ماهه 
جاری نیز به دنبال افزایش نرخ بهره نیستند و حتی ممکن است چنین افزایشی تا پایان 
سال نیز رخ ندهد. از طرفی به نظر می رسد سایر سیاست های پولی انقباضی فدرال رزرو 
نیز حداکثر تا پایان تابســتان ادامه خواهند یافت. این اخبار خوب باعث شــده است که 
در ماههای نخست ســال جاری میالدی اقتصادهای نوظهور شاهد بهبود نسبی جریان 

سرمایه گذاری خارجی باشند.
عالوه بر این بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در چین باعث شده است که اقتصادهای نوظهور 
دیگری که از طریق زنجیره تأمین و صادرات مواد خام به اقتصاد چین متصل و وابســته 
هستند نیز به آینده امیدوارتر شوند. بخش تولید چین در ماه فوریه )12 بهمن تا 9 اسفند( 
برای ســومین ماه متوالی عملکردی نزولی را به ثبت رســاند و صادرات چین نیز روندی 
نزولی را طی کرد؛ اما در ماه مارس )10 اسفند تا 11 فروردین( این روند نزولی پایان یافت 

و سرمایه گذاران متوجه شدند که بیش از حد به اقتصاد چین بدبین بوده اند.
بهبود شاخص های اقتصادی چین در ماه مارس ناشی از اتخاذ سیاست های مالی انبساطی 
از سوی دولت چین بود. سیاست گذاران اقتصادی چین برای تحریک تقاضا در این کشور 
بیشــتر به محرک های مالی تکیه دارند و کمتر روی محرک های پولی حساب می کنند. 
برخالف نظر برخی اقتصاددانان، دولت چین هنوز هم از ظرفیت کافی برای اتخاذ چنین 
سیاست هایی )سیاست های مالی انبســاطی در قالب کاهش مالیات ها و افزایش مخارج 
دولت( برخوردار است. از طرفی تفاوت نرخ بهره و نرخ رشد در چین همچنان در مقایسه 
با بسیاری از کشورهای جهان کمتر است و این باعث شده است که دولت چین قادر باشد 
سقف درآمدی برای معافیت از مالیات را باالتر ببرد و برای خانوارهایی که از افراد سالمند 
نگهداری می کنند، معافیت مالیاتی بیشتری قائل شود. عالوه بر این دولت چین توانسته 
اســت نرخ مالیات کمتری را برای کسب وکارهای کوچک در نظر بگیرد و همان طور که 
اخیراً اعالم کرده است می تواند مالیات بر ارزش افزوده را نیز کاهش دهد و رقمی معادل 
1.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را صرف توسعه خطوط ریلی و سایر پروژه های 
زیربنایی کند. البته شــکی نیست که بدهی شرکت های چینی به ارقام سنگینی رسیده 
اســت. از طرفی انتظار می رود هزینه های اجتماعی دولت نیز در سال جاری میالدی 10 
درصد نســبت به ســال گذشــته افزایش پیدا کند که این میزان رشد بیش از نرخ رشد 
احتمالی تولید ناخالص داخلی اسمی چین خواهد بود. بخش زیادی از نقدینگی جدید به 
ســمت شرکت های دولتی نسبتاً ناکارآمدی هدایت خواهد شد که از قبل نیز بدهی های 
معوق زیادی از خود بر جای گذاشــته اند. این نشان می دهد که اقتصاد چین هنوز هم تا 

حدی یک اقتصاد کنترل شــده است که دولت می تواند با سیاست های خود روند کاهش 
نرخ رشــد اقتصادی آن را تخفیف بخشد. در بحث تعرفه های تجاری نیز به نظر می رسد 
گشایش های تازه ای حاصل شود. اگرچه دولت ترامپ اخیراً با اظهارات »رابرت الیت هایزر« 
نماینده آمریکا در سازمان تجارت جهانی موج تازه ای از حمالت لفظی را علیه چین آغاز 
کرده اســت اما ترامپ در قضیه تعرفه های تجاری علیه چین بیشتر حرف می زند و کمتر 
آسیب واقعی می رســاند. در حالی که اغلب کشورهای مورد تهدید ترامپ عماًل در برابر 
بسیاری از خواسته هایش مقاومت می کنند، وی معموالً با دریافت امتیازات محدود از آن 
کشــورها اعالم پیروزی می کند. ترامپ در قضیه بازنگری پیمان تجارت آمریکای شمالی 
موســوم به نفتا چنین کاری را انجام داد و اکنون نیز شواهد و قرائن حکایت از این دارند 
که یک توافق مشابه نیز با چین در راه خواهد بود. ظاهراً ترامپ هرگز دست از تهدیدهای 
تعرفه ای بر نخواهد داشــت زیرا درگیری تجاری با سایر کشورها باعث بروز سر و صدای 
زیادی در محافل سیاســی و رسانه های آمریکا شــده و افکار عمومی را از برخی مسائل 
دیگر مرتبط با دولت ترامپ منحرف می کند. تهدیدهای تعرفه ای ترامپ کماکان موجب 
سردرگمی بازارهای جهانی خواهند شد اما بسیار بعید است که این تهدیدها به یک جنگ 

تجاری تمام عیار یا سقوط نظام تجاری بین المللی منجر شوند. 
اما ریســک جدی و مهمی که اقتصادهای نوظهــور را تهدید می کند، احتمال بروز رکود 
اقتصادی در آمریکاســت. کاهش بازدهی بازارهای ســرمایه در آمریکا نشان می دهد که 
سرمایه گذاران بیش از پیش این احتمال را جدی گرفته اند. حتی کارشناسان مؤسساتی 
مانند شــرکت خدمات مالی و بانکداری جی پی مــورگان نیز می گویند که احتمال ورود 

اقتصاد آمریکا به یک دوره رکودی در سال جاری یا سال آینده میالدی زیاد است.
اگر اقتصاد آمریکا دچار رکود شود، این رکود احتماالً شدید خواهد بود زیرا سیاست گذاران 
این کشور نخواهند توانست اقدامات چندانی را برای مقابله با رکود صورت دهند. نرخ بهره 
پایه در آمریکا به رغم افزایش های پیاپی در سال گذشته همچنان پایین است و به همین 
دلیل فدرال رزرو فضای زیادی برای کاهش نرخ بهره جهت رونق بخشیدن به اقتصاد در 
اختیار نخواهد داشــت. از طرفی کسری بودجه دولت آمریکا به مرز انفجار رسیده است و 
همین مســئله انگیزه های دولت برای استفاده از محرک های مالی )کاهش نرخ مالیات یا 

افزایش مخارج( را کاهش خواهد داد.
عالوه بر این، وقوع رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا می تواند ریسک های دیگری را در پی 
داشته باشد. در صورت وقوع رکود، دونالد ترامپ به دنبال مقصر خواهد گشت و احتماالً 
چین به عنوان مقصر معرفی شــده و این بار هــدف یک جنگ تجاری واقعی قرار خواهد 
گرفت. در چنین شرایطی کار برای شرکت های چینی که هم اکنون با بدهی های سنگینی 
مواجه هســتند، سخت شده و اقتصاد جهانی شاهد تضعیف یکی از مهم ترین موتورهای 

محرکه خود خواهد بود.
از این رو باید اذعان داشت که آسودگی اقتصادهای نوظهور در سال جاری میالدی احتماالً 
برای مدت زیادی دوام نخواهد یافت. با توجه به نااطمینانی های موجود در دو اقتصاد بزرگ 
جهان یعنی آمریکا و چین، هنوز زود است که بگوییم اقتصادهای نوظهور کاماًل از بحران 

خارج شده اند.  منبع: پایگاه تحلیل پراجکت سیندیکیت

اروپا و امریکا آماده مذاکره تجاری می شوند

تنش ها در دو سوی اقیانوس اطلس باال گرفت

ریسک نوظهور پیش روی اقتصادهای نوظهور

پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی

88853371
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بری آیچن گرین



ترقــی اقتصادی : اولین بار در جهــان »یوهان کارلوس« 
جوان کارآفرین آلمانی در سال 1605 به فکر تأسیس روزنامه 
کاغذی افتاد، شــیوه کار او به این شــکل بود که اخبار مورد 
نیاز مردم را شناســایی می کرد و بعد از جمع آوری آن را بر 
روی کاغذ چاپ می کرد. در حالی که بعد از گذشــت بیش از 
400سال نشریات جهانی فراز و نشیب های فراوانی را سپری 
کرده اند که بخش عمده ای از آن مربوط به گسترش اینترنت 
و رســانه های دیجیتالی است که فعالیت شان را تحت تأثیر 
قرار داده اســت. با این حال علی رغم اینکه در دنیای امروز 
خیلی از روزنامه ها تسلیم این وضعیت شدند، بعضی از آنها به 

خوبی با شرایط جدید تطبیق پیدا کردند.
در ایران هم اولین نسخه روزنامه فارسی زبان 222 سال بعد 
با دستور محمد شاه قاجار به چاپ رسید. مطبوعات در ایران 
هم فراز و نشیب های خاصی داشته اند که در سال های اخیر 
باز شدت پیدا کرده است و برای چاره جویی درباره آنها باید 
عالوه بر استفاده از تجارب جهانی به منظور دستیابی به یک 

الگوی بومی سیر تاریخی آن را مورد بررسی قرار داد.
ریشه تاریخی وابستگی مطبوعات به دولت

در تاریــخ مطبوعات ایران بزرگتریــن نقطه ضعف روزنامه ها 
وابســتگی آنها به دربار شاهان عنوان می شود که این شرایط 
زمینه ای را فراهم کرده بود تا مطبوعات صدای دربار باشــند. 
در دوره رضاشاه پهلوی هم صاحبان فکر و اندیشه سخت ترین 
دوره تاریخی را ســپری کردند چرا که پهلوی اول میانه ای با 
روزنامه ها نداشت و بخش عمده ای از آنها را به تعطیلی کشاند. 
در آستانه پیروزی انقالب اسالمی یکی از دغدغه های اصحاب 
مطبوعات و صاحبان قلم، چگونگی برخورد نظام تازه تأسیس 
با مطبوعات بود. موضوعی که از سوی اطرافیان امام خمینی 
همچون فرزند ایشان تالش شد به این شکل پاسخ داده شود 
که روزنامه ها در فعالیت خود آزاد خواهند بود، منتهی باید در 

کلیشه خود جهت گیری سیاسی شان مشخص باشد.
ضربه ای که صدام به مطبوعات ما زد

سال اول پیروزی انقالب اسالمی، تعداد روزنامه ها و نشریات 
به یکباره افزایش پیدا کرد. در حالی که حکومت دو مؤسسه 
مطبوعاتی کیهــان و اطالعات را که میــراث دوره قبل بود 
حفظ کرد. در کنــار آنها روزنامه هــای دیگری هم پاگرفت 
که بعدها به دلیل مقابله با اهداف انقالب اســالمی از صحنه 
روزگار محو شــدند. در کنار این وضعیت رفته رفته با شروع 
نواخته شدن شیپور جنگ از سوی رژیم وقت عراق عملکرد 
روزنامه ها حساســیت بیشتری پیدا کرد و نظارت های دولتی 

بر مطبوعات بیشتر شد.
بهتر است نظام اخذ مجوز حذف شود

شــدت نظارت بر عملکرد روزنامه ها با شدت و ضعف در طی 
چهل سال گذشته دنبال شــد، اما مسئوالن نظام جمهوری 
اســالمی هیچ گاه به نظام نظارتی پیــش از چاپ روزنامه ها 
)سانســور( تن ندادند. اما از نگاه مرحوم دکتر کاظم معتمد 
نژاد، استاد ارتباطات یکی از راهکارهایی که باید در سال های 
بعد انقالب اتفاق می افتاد تــا آزادی )حداکثری( مطبوعات 
تضمین شود، برداشــتن نظام اخذ مجوز فعالیت رسانه ای از 

وزارت ارشــاد و سپردن امور مطبوعات به انجمن های صنفی 
بود.

یک انتظار از معاون مطبوعاتی جدید
اما در کنار موضوع چگونگی تشریفات شروع به فعالیت یک 
نشریه، روزنامه ها در طول سال های گذشته مشکالت دیگری 
هم داشته اند همچون ســو مدیریت دولت در تخصیص ارز 
دولتی به واردکننده های کاغذ در سال گذشته نیاز به بازنگری 
دولت در سیاســت هایش دارد، به ویژه هم اکنون که محمد 
خدادادی به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی تعیین شده است. انتظار می رود سهم بخش دولتی 

در کمک به مطبوعات تغییر کند.
شبکه های اجتماعی؛ تهدید یا فرصت؟

علی رغم چگونگی رابطه مطبوعــات و دولت در ایران که از 
نگاه برخی صاحبنظران حوزه ارتباطات موجب شــده است 
روزنامه هــا با بحران های مختلفی دســت و پنجه نرم کنند. 
گســترش شــبکه های اجتماعی هم عامل دیگری است که 
باعث شــده روزنامه ها با پدیده کاهش مخاطب مواجه شوند 
و تیــراژ آنها افت پیدا کند. این موضوع در وهله اول نیازمند 
انطباق پیدا کردن مطبوعات با شــرایط جدید اســت، چرا 
که تجربه جهانی نشــان داده اســت همراه نشدن با انقالب 

ارتباطات عصر ما، مطبوعات را به ورطه نابودی خواهد برد.
اما در سوی دیگر نشریاتی که از ظرفیت های دنیای دیجیتالی 
حداکثر بهره برداری را می کنند و محتوایشان را در شبکه های 
اجتماعی مطرح منتشــر می کنند، زمینــه ای را فراهم کرده 
اســت که پیام های خود را با تنوع بیشــتری همچون )فیلم 
صوت، عکس های جذاب، اینفوگرافی و…( در فضای اینترنت 

و شبکه های اجتماعی منتشر کنند.
بهره برداری روزنامه های بین المللی از توئیتر

به گزارش مهر ، این شــرایط جدید حاکم بر دنیای رسانه ها 

در حالی است که یک مقایسه ساده از حضور نشریات مطرح 
بین المللی و داخلی در شبکه اجتماعی توئیتر نشان می دهد 
انگیزه مدیــران مطبوعات داخلی برای حضــور در این فضا 
بسیار کم است یا اینکه چگونگی انتشار پیام آنها در این فضا 
جذابیت الزم را برای مخاطب ایجاد نمی کند تا بعد از رؤیت 
خالصه ای از پیام، اصل محتوا را در سایت آنها ببیند و به این 

ترتیب زمینه الزم برای درآمدزایی شان فراهم شود.
دکتر عباس اسدی، استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی 
در کتاب خود )روزنامه نگاری در جهان معاصر( در مقایســه 
خود بین وضعیت نشــریات در کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه به خوبی تاکید می کند که هنوز اصلی ترین شیوه 
انتقال پیام در کشــورهای دســته دوم مبتنی بر متن است، 
اما در کشورهای توســعه یافته رسانه ها به شکل های بصری 
انتقال پیام )همچون فیلــم و عکس( روی آوردند. با در نظر 
گرفتن این نکته نگاهی به فعالیت کانال های شــبه رسانه ای 
و غیر رســمی داخلی )همچون کانال های تلگرام( هم گویای 
این نکته است که آنها به تولید محتوا بر اساس فیلم و عکس 
بیشتر روی خوش نشــان داده اند و از این طریق مخاطبان 

بیشتری جذب کرده اند.
نظارت بر فعالیت روزنامه نگاران در شبکه های اجتماعی

البته ایــن چالش که گفته می شــود مردم به شــبکه های 
اجتماعی بیش از روزنامه ها اعتمــاد دارند، گزاره ای تکراری 
است که صد در صد هم تأیید نشده است. در بعضی موضوع ها 
ابتدا خبری در رســانه های رسمی همچون روزنامه ها منتشر 
می شود بعد افکار عمومی نسبت به آن حساس می شود و در 
شــبکه های اجتماعی راجع به آن صحبت می شود. همچون 
موضوع گورخواب ها که ابتدا در گزارشی در روزنامه شهروند 
به آن پرداخته شد و چند هفته به عنوان موضوعی داغ برای 

افکار عمومی مطرح بود.

با این حال به دلیل سیاســت های رســانه ای و تعهداتی که 
مؤسسات رسانه ای همچون روزنامه ها دارند، نمی توانند بدون 
مالحظات شان نســبت به ســوژه های اجتماعی ورود پیدا 
کنند. در حالی که شــبکه های اجتماعــی این محدودیت را 
برای کاربران ندارد. به همین دلیل یکی از عواملی که موجب 
شــده است تا گزاره اعتماد بیشتر مردم نسبت به شبکه های 
اجتماعی نســبت به رسانه های رســمی تقویت شود همین 

آزادی عمل فعالیت در شبکه های اجتماعی است.
اما نکتــه قابل تأمل در این خصوص این اســت که روزنامه 
نــگاران )اصحاب مطبوعات و اهل قلم که منبع اصلی تأمین 
معاش شــان از مؤسســات مطبوعاتی است( به عنوان اصلی 
ترین تهیه کننده های محتوای جریان ســاز در شــبکه های 
اجتماعی مشغول به فعالیت هستند. فعالیت هایی که گاهی 
بدون نظارت مؤسسات خبری هم ممکن است صورت بگیرد. 
در حالی کــه اگر قراردادهــای کاری دوطرفه میان مدیران 
رســانه ای و خبرنگاران به گونه ای وضع شود که فعالیت آنها 
در شبکه های اجتماعی سامان دهی شود تاامکان اینکه تولید 
محتوای جریان ساز از بستر رسانه ها صورت بگیرد و خبرنگار 
هم بابت آن حق الزحمه دریافت کند، زمینه باال رفتن اعتماد 
به رســانه های رسمی بیشتر می شود. این موضوعی است که 
دربعضی کشــورهای پیشــرفته هم دنبال می شود و فعالیت 
خبرنگاران در شــبکه های اجتماعی تحت نظارت مؤسســه 

مطبوعاتی است که فرد برای آن کار می کند.
رسانه ها قربانی شبکه های اجتماعی نمی شوند

در کنار این موضوع که شــبکه های اجتماعی برای مخاطبان 
در سراســر جهان و از جمله ایران جذابیت دارند، تذکر این 
نکته الزم است که ماهیت شبکه های اجتماعی با رسانه های 
رســمی تفاوت دارد و رسانه های رسمی اگر بر تعهد خود بر 
اساس خبررسانی مبتنی بر صحت، درستی و جامعیت تاکید 
کنند، نباید نگران این موضوع باشــند کــه به طور حتم در 

شرایط جدید قربانی خواهند شد.
در همین رابطه حسن نمک دوست از کارشناسان ارتباطات 
معتقد است »با وجود تعامل شبکه های اجتماعی و رسانه های 
رسمی با یکدیگر، میان آنها تفاوت هایی وجود دارد.« از نگاه 
او پیشــرفت شــبکه های اجتماعی باعث کوتاه شــدن عمر 
مطبوعات و رسانه های رسمی نخواهد شد چرا که فضای آنها 

با یکدیگر متفاوت است.
روزنامه ها به جای خبر، تحلیل های سریع بدهند

یکی از کارهایی که مدیــران مطبوعات در دنیای دیجیتالی 
می توانند دنبال کنند عالوه بر تمرکز بر کسب خبر از منابع 
رســمی که از عهده همه کاربران شــبکه های اجتماعی بر 
نمی آید، ارائه تحلیل های جذابی اســت که در سایر فضاهای 
رســانه ای همچون رادیو و تلویزیون امکان ارائه آن نیســت. 
تحلیل هایی که به دلیل انتشار در بستر وب هم زمان با وقوع 
رخدادهای خبری قابل ارائه است و هنگامی که خبرگزاری ها 
مشغول پوشــش خبری صرف موضوع هستند، روزنامه ها با 
بهــره گیری از ظرفیت تحریریه نخبــه می تواند تحلیل های 

سریع از رخداد ارائه دهند.
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د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی
سال ششم- شماره 70 - نیمه اول اردیبهشت 1398 

ترقی اقتصاد   ی د   ر 150 کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

ترقی اقتصادی : یازدهمین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره عبید زاکانی، در آستانه 
روز بزرگداشــت ســعدی با عنوان »تاثیر ذهن و زبان سعدی بر میراث ادبی عبید زاکانی« و با 
ســخنرانی میالد عظیمی، پژوهشگر و عضو هیأت علمی دانشگاه در مرکز فرهنگی شهر کتاب 

برگزار شد.
میالد عظیمی ضمن بیان اینکه جامعه ما نیاز دارد عبید زاکانی بخواند، گفت: عبید از نســل 
شاعرانی است که سعدی را ندیدند، اما در محیطی که خاطره سعدی در آن زنده بود زیسته اند؛ 
خصوصاً که عبید سالیانی از عمرش را در شهر شیراز گذرانده است. سال هایی که عبید در شیراز 
بود، ســعدی محبوب ترین شــاعر بود و عموم محافل ادبی به خصوص شاعران شیرازی سخت 

تحت تاثیر او بودند.
وی ضمن اشــاره به شــاعران شیرازی که تحت نفوذ سخن ســعدی بوده اند، اضافه کرد: شعر 
سعدی در عصر عبید همه جا رواج داشت، اما در شیراز به طور خاص مورد عنایت بود. طبیعی 
است که عبید در شهر شیراز، به طور خاص با شعر سعدی انس و مناسبات داشته و از او تأثیر 

گرفته باشد.
ســخنران نشســت در ادامه درباره آثار عبید زاکانی گفت: آثار عبید را می توان به آثار منظوم 
و منثور یا هزل و جد طبقه بندی کرد و در همه قســم ســخن عبید نشان ذهن و زبان سعدی 
دیده می شود. حضور سعدی در میراث فرهنگی عبید زاکانی در حوزه هایی چون تضمین قابل 

بررسی است.
او ادامه داد: عبید بیت ها ها و مصرع هایی از بوستان، گلستان، غزلیات، قطعات و مفردات سعدی 
را تضمین کرده، هزلیات سعدی مورد توجه او بوده و به ابیاتی از مثلثات او استناد کرده است. 
او ابیاتی از فردوسی، معزی، سنایی، خیام، انوری، نظامی، عطار و دیگران را به شیوه تضمین و 
اقتباس آورده است، اما بیش از هر شاعر دیگری اشعار سعدی را تضمین کرده است. البته بیشتر 
مواقع نامی هم از ســعدی نیاورده، که این خود نشانه کمال اشتهار اشعار تضمین شده سعدی 

است، که متهم شدن به انتحار و دزدی را در پی نداشته است.
هیچ شاعری به اندازه سعدی برای عبید محبوب نبوده است

عضو هیات علمی دانشــگاه تهران ضمن تعریف تضمین از زبــان محمدبن عمر رادویانی، که 
صاحب قدیمی ترین متن درباره بالغت در زبان فارسی است؛ اضافه کرد: عبید چون از سعدی 
بیشــتر از دیگران تضمین کرده، الجرم شــعر او را بیشتر دوســت داشته و با شعر او بیشتر از 
دیگران انس گرفته اســت؛ بنابراین به نظر می رسد هیچ شــاعری به اندازه سعدی برای عبید 

محبوب نبوده است.
عظیمی در ادامه به تضمین های عبید از ســعدی در دو ساحت هزل و جد اشاره کرد و افزود: 
هزل های منظوم عبید در دو دســته اســت؛ یکی رباعیات و دیگر اشــعاری است که در مقوله 
نقیضه سازی قرار می گیرد، که در سنت نقیضه سازی هزل، نام عبید در کنار سوزنی و پوربهای 
جامی و ســوزنی قرار می گیرد. روش پوربها و سوزنی این بود که در وزن و قافیه قصیده و غزل 
جدی، اشعار هزل می ساختند؛ اما طبع عبید در نقیضه سازی عموماً به تضمین اشعار جدید در 

غزل مثنوی و قطعه هزل است.
این پژوهشگر ادبیات در ادامه گفت: اساس نقیضه سازی معموال در نقیضه کردن اشعار مشهور 
اســت و چون چنین است، طبیعی است که عبید بیشتر شعرهای سعدی را در این نقیضه ها، 
تضمین کرده باشد. یک بخش از عمده ترین استفاده های عبید از کارهای سعدی، در نقیضه هایی 

است که شعرهای لطیف و عاشقانه سعدی را گرفته و از آن ها مضامین جنسی ساخته است.
عظیمی در ادامه به تضمین شــعر سعدی در رساالت عبید اشاره کرد و گفت: در کتاب اخالق 
االشــراف که در زبان فارســی بی نظیر است، شیوه اســتفاده از ابیات سعدی چنین است، که 
بیت های ســعدی را در بافــت معنایی غیر واقعی آن قرار می دهد و همین را وســیله ای برای 
آفرینش تضمین می کند. یعنی به تعبیر امروزی عبید در رساله اخالق االشراف از سعدی استفاده 

ابزاری می کند.
وی ضمن آوردن نمونه هایی از تضمین عبید از اشعار سعدی در کتاب اخالق االشراف، ادامه داد: 
عبید در رساله دلگشا که مجموعه ای از بزله ها و فکاهی ها و لطیفه ها است و حکایت های کوتاه 
و فوق العاده درخشــان دارد؛ شعر سعدی را در دهان قهرمانان حکایت نهاده و با آن طنز خلق 
کرده است. عبید هم چنین رساله ای به نام »ریش نامه« دارد که موضوع آن مورد توجه سعدی 
بوده و در گلســتان و هزلیات از آن گفته است. به همین دلیل وی در این رساله نام سعدی را 

با احترام بسیار برده است.
عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عبید در آثار جدی خود مانند قصاید نیز بسیاری 
از ابیات ســعدی را تضمین کرده اســت. در غزلیات عبید هم بیت ها و مصراع هایی از سعدی 
تضمین شده است. یک شیوه تضمین عبید از شعر سعدی این است که بیت مطلع یک غزل را 

به عنوان مصرع دوم دو بیت متوالی به کار می برد.
او ادامه داد: بخش مهمی از حضور ســعدی در میراث عبید، تضمین های سعدی است و هیچ 
شــاعر دیگری در این زمینه با سعدی برای عبید قابل مقایســه نیست. نقش دیگری از تأثیر 
پذیرفتن عبید از شعر سعدی، استقبال از غزل های او است. یعنی یک روش استفاده از سعدی 
استقبال کردن از غزل هایش است که عبید هم از این قاعده مستثنا نیست؛ ولی قضیه عبید با 

دیگر شاعران متفاوت است.
سخنران نشست اضافه کرد: عبید با همه تاثیری که از سعدی پذیرفته، اما خیلی از او استقبال 
نکرده، البته در بعضی موارد فقط وزن و قافیه را استقبال کرده است. عبید شاعر متوسطی است؛ 
اما ســبک شاعری او بدون تردید در زیرمجموعه سبک سعدی است؛ یعنی مثل سعدی بنا را 
بر ســادگی زبان و تمرکز بر انواع تقابل ها، تضادها و منازعات مردمی ساده قرار داده اند؛ با این 
تفاوت که به اندازه ســعدی زبان فارسی را بلد نبوده و توانایی ساختن مضمون های مختلف در 
ساختارهای نحوی رنگارنگ را نداشته است. در نتیجه شعر سعدی در نگاه اول ساده است، اما 

غنی است و خسته کننده نیست. در مقابل غزل عبید فقیر و خسته کننده است.
او ادامه داد: غزل حافظ زیر مجموعه سبک سعدی نیست؛ اما او بسیار بیشتر از عبید بر خوان 
سعدی نشسته است. عبید برخی از غزل های سعدی را استقبال کرده است؛ البته هرگز به سخن 
او نرسیده است. او گاهی هم کامال به استقبال غزل سعدی نمی رود؛ وزن و ردیف را نگاه می دارد 

و قافیه را تغییر می دهد، کاری که حافظ هم انجام داده است.
نام آوران؛ بازیگران حکایات بزل آمیز عبید

عظیمی در بخش دیگر سخنان خود به واژه ها و تعابیر سعدی در آثار عبید اشاره کرد و با آوردن 
نمونه هــای از آن گفت: از دیگر روش های مورد عالقه عبید برای ســاختن موقعیت طنزآمیز، 
نســبت دادن مطالب و مقاالت فضلی به برخی بزرگان دین، دانش، ادب و سیاســت است. این 
ناموران، بازیگران حکایات بزل آمیز عبید هســتند و سخنان و احوالی به آنها منسوب می شود، 
که قاعدتاً با عنایت به جایگاه اجتماعی، نباید چنین باشــد. اما به هرحال عبید در حد وسیعی 
اســتفاده کرده است. او ادامه داد: مضامین و موضوعات هزل های منظوم و غیر اجتماعی عبید 
در مواردی مشابه هزل های سعدی است؛ با این اختالف که در حدهای غیر اجتماعی عبید یک 
مضمون بارها و بارها تکرار می شود؛ اما سعدی معموالً یک مورد را تکرار نمی کند. اوج هنر عبید، 
رســاله های طنزآمیز است، که بی مانند است و این رساله ها وامدار گلستان سعدی است؛ یعنی 
مهم ترین آموزگار او به در مســائل طنزآمیز گلستان است. سخنران نشست در بخش دیگری 
از سخنان خود اظهار کرد: سعدی گلستان را آیینه ای برای حضور تقریبا تمام طبقات و اقشار 
کرده است؛ که این در رساله عبید به خصوص در رساله دلگشا دیده می شود. رسایل عبید مانند 

گلســتان سعدی چند صدایی اســت؛ با این تفاوت که چشم انداز سعدی گسترده تر است؛ 
چون حرف های جدی هم دار.د چشــم انداز عبید به طنز محدود است؛ اما در همان 

چشم انداز طنز و هزل چندصدایی حیرت انگیزی دارد.

عبید از سعدی آموخته آینه دار جامعه باشد

بزرگداشت 
سعدی

ترقی اقتصادی : این روزا دیگه کسی نمی تونه ماشین خارجی خوب سوار شه به جز 
دزدا! این روزا کسی نمی تونه شغل درست و حسابی برای خودش دست و پا کنه مگه 

اینکه به یه جا وصل باشه! این روزا ...«
ما خیلی وقت است که به تکرار کردن این جمالت عادت کرده ایم؛ در خانه، میهمانی 
مترو، تاکسی، صف نانوایی یا هر جای دیگری که چند هم صحبت خوب برای خودمان 
پیدا کنیم که حرف هایمان را تأیید کنند و رســم شــکایت کردن از دنیا را خوب بلد 
باشند. غر می زنیم و غر می زنیم؛ از همه جا. بدون اینکه حواسمان باشد شاید در چند 
قدمی مان کودکی حرف هایمان را می شــنود که رؤیای بزرگ شدن و خوشبخت شدن 
در سر می پروراند و ما اصاًل برایمان مهم نیست که با این حرف ها چقدر فرزندانمان را 

می رنجانیم و چقدر آنها را از آینده ای که پیش رویشان است، می ترسانیم.
اگر شما پدر و مادری هستید که به غر زدن درباره وضعیت اقتصای عادت دارید، این 

گزارش می تواند شما را از آسیبی که متوجه فرزندانتان است، آگاه کند.
چشم و هم چشمی نایک پوش ها و آدیداس پوش ها

دکتر مرجان علی قارداشــی - روانشناس - در این باره می گوید: »مدتی است به دلیل 
شــرایط اقتصادی که در جامعه حاکم شده است، شــاهد ناتوانی مالی برخی از مردم 
هستیم. شاید اگر تا چند وقت پیش سرپرست خانواده یک ماه حقوق نمی گرفت، این 
موضوع خیلی به چشم نمی آمد و شرایط توسط خانواده مدیریت شد اما امروز شرایط 
متفاوت اســت و خیلی سخت می شود اوضاع اقتصادی خانواده را طوری مدیریت کرد 
که بچه ها متوجه شرایط بحرانی نشوند؛ آن هم بچه هایی که این روزها با دوستانشان در 

چشم و هم چشمی گوشی های آیفون و کتانی های نایک و آدیداس هستند.«
او ادامه می دهد: »درست است که ما مثاًل 10 سال پیش مشکالت امروز را نداشتیم و 
ارزش هایمان متفاوت بود اما باید قبول کنیم که بچه های امروز خیلی با ما فرق دارند. 
یادم می آید که ما وقتی بعد از تعطیالت نوروز به مدرسه می رفتیم، کفش های نویمان 
را خاکی می کردیم که کســی متوجه نو بودن آنها نشود اما االن معیار زندگی ها پول 
شده اســت و بچه ها برای برند کفش هایشان در مدارس به یکدیگر فخر می فروشند. 
گذشت آن زمانی که یکپارچگی در مدارس وجود داشت و بچه ها حق خوردن برخی 
خوراکی ها را در مدارس نداشتند. بچه های االن گران ترین لوازم را به مدرسه می برند و 

به یکدیگر پز می دهند. در واقع کودکی این نسل شباهت چندانی به کودکی ما ندارد. 
حتی این روزها در مدارس ســاعت مشخصی به نام »زنگ اسباب بازی« وجود دارد و 

بچه ها لوکس ترین اسباب بازی ها را با خودشان به مدرسه می برند.«
وقتی هیچ چیز مهم نیست، به جز پول!

علی قارداشــی معتقد است: »این روزها همه چیز با پول سنجیده می شود. مثاًل بچه ها 
دوســت دارند در تعطیالت نوروز به خانه کسی بروند که عیدی بیشتری می دهد. این 
ناشــی از مادی گرایی اســت که همه به آن گرفتار شده اند و بسیار آسیب زننده است. 
متأسفانه جامعه به دو طبقه تقسیم شده و طبقه متوسط، دائم در حال کوچک تر شدن 
اســت. به طوری که بعضی از بچه ها در مدارس غیرانتفاعی با امکانات عجیب و غریب 
درس می خوانند و بعضی بچه ها در مدارسی هستند که یک سیستم گرمایشی مناسب 
هم ندارد. فرزندان ما در جامعه و در جمع های خانوادگی شــرایط خودشان را با سایر 
بچه ها مقایسه می کنند و در عین حال متوجه هستند که چه فشارهای مالی سنگینی 

به خانواده هایشان تحمیل می شود. گاهی فشار آنقدر زیاد است که خانواده اصاًل متوجه 
نیست که کنترل شرایط از دستش خارج شده و نتوانسته مشکل را از فرزند پنهان کند.

این روانشــناس در همین باره توضیح می دهد: »آدم بزرگ ها از رشــد شناختی و رشد 
تحلیلی برخوردارند. رشــد شناختی یعنی فهمیدن یک موضوع و رشد تحلیلی یعنی 
توانایی درک و تحلیل همان موضوع و انتخاب راه حل مناسب برای آن. این در حالی 
اســت که بچه ها از رشد شناختی برخوردارند اما هنوز رشد تحلیلی ندارند. یعنی آنها 
مفهوم بی پولی را می فهمند اما توانایی هضم آن را ندارند. والدین باید بدانند که شاید 
فرزندشان از نظر خودشان خیلی بزرگ شده اما واقعیت این است که او قابلیت تحلیل 

مشکالت مالی والدینش را ندارد.«
شکایت از بی پولی با بچه ها چه می کند؟

علی قارداشــی شکایت اقتصادی والدین مقابل کودک را به شدت آسیب زننده می داند 
و می گوید: »در این شــرایط بچه عزت نفس خود را از دست می دهد. در دنیای امروز 
قدرت اقتصادی با میزان نفوذ در جامعه رابطه مســتقیم دارد و کودک در این شرایط 
احساس می کند که دارای یک خانواده ضعیف است که به آن احترام گذاشته نمی شود 
و در نهایت احساس حقارت می کند. از طرف دیگر کودک احساس ناتوانی خواهد داشت 
چــون می بیند که تالش های والدینش عایدی چندانی ندارد و فکر می کند که دلیلی 

ندارد برای ساختن آینده اش تالش کند.«
هر پولداری دزد است؟

او همچنین اضافه می کند: »یکی دیگر از پیامدهای این موضوع ایجاد احساس خشم 
در کودک است. بچه ای که از لحاظ مالی تحقیر می شود، پرخاشگر خواهد بود. او اول 
اســباب بازی دوســتانش را خراب می کند و بعد دزدی های کوچک از او سر می زند. 
بزرگ تر که شــود به خودش اجازه می دهد روی یک ماشــین مدل باال خط بیندازد. 
چون ما آدم بزرگ ها مدام در گوشش خوانده ایم که هر آدم پولداری یا دزد است یا از 
رابطه های خاصی بهره می برد. چون مدام در گوشش خوانده ایم که هر چقدر هم تالش 
کنی اگر رابطه نداشــته باشی به هیچ جا نمی رسی! او هم همیشه هر آدم ثروتمندی 
را دزد و رانت خوار می بیند. در این شــرایط فرزند ما ممکن است حس کند که لیاقت 

زندگی خوب را ندارد.«

آیازمانمرگروزنامههاومطبوعاتایرانیفرارسیدهاست؟

راهکارهاییبرایخروجروزنامههاازحالاحتضار

آثار جدیــدی از فرانتس کافکا که به دلیل مشــکالت حقوقی تاکنون 
منتشر نشده بود قرار است وارد بازار کتاب شود.

به گزارش گاردین، پس از یک دهه کشــمکش قرار اســت آثار منتشرنشده 
فرانتــس کافکا، نویســنده آلمانی زبان اهل چک وارد بازار کتاب شــود و در 

دسترس عالقه مندان نویسنده »مسخ« قرار بگیرد.
این نوشــته ها در جعبه امانی بانکی در ســوئیس نگهداری می شد و می تواند 

نوری جدید بر شخصیت یکی از نویسندگان تیره نویِس دنیا بتابد. 
متخصصین معتقدند این کاغذهای یافت شده ممکن است حاوی پایان بندی 
بعضی از آثار ناتمام کافکا باشد. بسیاری از این آثار پس از مرگ کافکا منتشر 

شدند و ناتمام هستند.
کافکا پیش از مرگش در ســن 40 سالگی چند نوشته به مکس بُرود، دوست، 
ویراســتار، و ناشــرش داد و درخواســت کرد پس از مرگش منتشر نشود و 
ســوزانده شود اما بُرود به وصیت کافکا توجه نکرد بسیاری از این نوشته ها از 
جمله داســتان »محاکمه« را منتشر کرد. »محاکمه« سبب شد کافکا یکی از 

مهم ترین نویسندگان قرن بیستم لقب بگیرد.
با این وجود بُرود همه این نوشــته ها را منتشر کرد و هنگام مرگش در سال 
1968 از اِســتر هوف، منشی شخصی اش درخواست کرد نوشته های کافکا را 
به ســازمان های دانشــگاهی اهدا کند. هوف چنین نکرد. بعضی از این آثار را 
فروخت و بعضی دیگر را نگه داشــت. دست نوشته کتاب »محاکمه« در یک 
حراج در لندن به قیمت یک میلیون پوند به فروش رفت و به کتابخانه آرشیو 

ادبیات آلمان در اشتوتگارت رفت.
هوف در سال 2008 در سن 101 سالکی از دنیا رفت و دست نوشته ها را به دو 
دخترش سپرد. هر دو دختر هوف هم از دنیا رفته اند و نوه هوف دست نوشته ها 

را به ارث برد و درگیر کشمکش بین حقوق این کاغذها است.
جاشــایا اِتگار، وکیل نوه ِی هوف می گوید موکلش این دست نوشــته ها را به 
صورت قانونی به ارث برده است و دستور چاپ این آثار را بدون اجازه موکلش 
غیرقانونی و ســرقت درجه اول دانست اما دادگاه سوئیس اعالم کرد این آثار 

مجوز انتشار دارند و مانعی برای چاپ شان وجود ندارد. 

آد   م های  خوشبخت کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   
انتشار آثاری جدید از فرانتس کافکا

کافهکتاب

جلوی بچه ها ُغرِ بی پولی نزنید!


